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MÁY LỌC KHÔNG KHÍ  

BEURER LR300 

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử 
dụng sản phẩm Beurer LR300 của 
chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD 
trước khi sử dụng sản phẩm. 
 

Bộ sản phẩm bao gồm: 
 Máy lọc không khí 

 Bộ lọc combi (bằng than hoạt tính / 
bộ lọc HEPA cấp E 12) 

 Bộ lọc trước 

 Hướng dẫn sử dụng 
1. Hướng dẫn sử dụng an toàn. 

 Thiết bị phải được tắt và ngắt kết nối từ 

nguồn điện sau khi sử dụng và trước khi 

làm sạch. 

 Không đặt bất kỳ vật thể nào ở phần nắp 

thiết bị hoặc trong các bộ phận quay.  

 Đảm bảo rằng các bộ phận chuyển động 

có thể di chuyển tự do mọi lúc. 

 Không đặt bất kỳ vật thể nào trên thiết 

bị. 

 Không để các thiết bị chịu nhiệt độ cao. 

 Bảo vệ thiết bị khỏi tác động của ánh 

nắng mặt trời và không thả/làm rơi thiết 

bị. 

 Không bao giờ lắc thiết bị. 

 Đặt thiết bị trên một bề mặt chắc chắn và 

bề mặt chống thấm nước. 

 

2. .Mô tả thiết bị. 

 

1. Cửa thoát khí 

2. Bộ lọc Combi (bộ lọc than hoạt tính / bộ 

lọc HEPA E12) 

Bộ lọc than hoạt tính: Để xử lý các loại khí 

độc hại và mùi khó chịu. 

Bộ lọc HEPA E12: Bộ lọc vi hạt chẳng hạn như 

vi khuẩn, virus, nhện, phấn hoa và bụi. 

3. Bộ lọc trước: Bộ lọc bụi thô và bụi bẩn, 
chẳng hạn như lông động vật, tóc. 

4. Bảng điều khiển 

5. Nắp thiết bị 

6. Ánh sáng UV-C: Loại bỏ vi khuẩn và mùi 

hôi (gây ra bởi động vật, nấu nướng hoặc 

khói thuốc lá) bên trong thiết bị. 

7. Thiết bị chính 

8. Cửa dẫn/hút khí. 

 

Bảng điều khiển 
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1. Nút ON/OFF  

Bật/Tắt thiết bị. 

2. Nút AUTO  

Kích hoạt chức năng tự động (tốc độ 

quạt tự động điều chỉnhtheo chất 

lượng không khí xung quanh và đèn 

được thắp sáng liên tục). Nếu ánh 

sáng bên dưới "Replace Filter" nhấp 

nháy, thay đổi bộ lọc. Sau khi thay đổi 

các bộ lọc, giữ nút AUTO để thiết lập 

lại bộ đếm tự động cho sự thay đổi bộ 

lọc. 

3. Nút Tốc độ quạt  

Quạt thiết bị có 3 chế độ: Thấp , 

Trung bình , Cao . 

4. Nút Ánh sáng UV-C  

Bật/Tắt chế độ ánh sáng UV-C.  

5. Nút Hẹn giờ  

Chế độ hẹn giờ tự động tắt có 3 chế 

độ: 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ. 

3. Hướng dẫn sử dụng 

3.1. Tháo dỡ thiết bị. 

 Mở bao bì các tông. 

 Gỡ thiết bị từ phía trên cùng của 

hộp mà không cần mở túi phim. 

 Bây giờ loại bỏ tất cả các màng 

nhựa. Tháo bộ lọc combi từ thiết 

bị và lấy nó ra khỏi màng nhựa. 

Sau đó lắp lại bộ lọc combi vào 

thiết bị. 

 Kiểm tra các thiết bị, phích cắm 

điện và cáp xem có hỏng hay 

thiệt hại nào không. 

 

3.2. Hướng dẫn sử dụng. 

 Đặt máy làm sạch không khí lên 

bề mặt bằng phẳng để tránh rung 

động và tiếng ồn. 

Chú ý: 

 Nếu bạn muốn định vị lại thiết bị, 

chỉ thực hiện việc đó bằng tay 

cầm ở phía sau của thiết bị. 

 Giải phóng thiết bị khỏi vật cản 

khác ít nhất 30cm ở tất cả các 

bên. 

 Hãy chắc chắn rằng các Cửa dẫn 

khí và Cửa thoát khí không bị 

chặn/bít. 

3.3. Bật Thiết bị 

 Cắm điện vào ổ cắm, đảm bảo 

dây cáp không gây nguy hiểm. 

 Nhấn nút để bật thiết bị. 

 Ở lần khởi động đầu tiên, tốc độ 

quạt được đặt tại chế độ Trung 

bình. 

3.4. Bật/Tắt chế độ Tự động, Tốc độ quạt 

và Hẹn giờ. 

Nhấn các nút tương ứng trên bảng 

điều khiển để bật/tắt các chế độ trên 

3.5. Thay thế bộ lọc. 

Bộ lọc ba lớp nên được thay thế bằng một 

cái mới sau 4320 giờ hoạt động. Sau 4320 

giờ hoạt động, một đèn LED màu xanh 

nhấp nháy phía trên nút AUTO. Để thay 

đổi các bộ lọc, tiến hành như sau: 

 
Nhấn nút ON/OFF để tắt thiết bị 
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Tháo nắp thiết bị như hình (gắn từ tính). 

Trước hết tháo bắt dính từ ở phía dưới, và 

sau đó ở đầu thiết bị. 

 
Tháo bộ lọc trước, sau đó tháo bộ lọc 

combi bằng cách kéo cẩn thận phần bản lề 

2 bên tấm lọc. 

 
Lắp một bộ lọc combi mới. Để lắp bộ lọc 

combi một cách chính xác, gắn nó với các 

bản lề 2 bên như hình vẽ. Sau đó lắp bộ 

lọc trước mới lên trên bộ lọc combi. 

 
Lắp lại nắp thiết bị theo thứ tự trên hình 

cho tới khi nghe thấy tiếng click. 

 
Cắm phích vào ổ cắm. Đảm bảo rằng cáp 

không gây ra rủi ro nào. Bấm và giữ nút 

AUTO trong năm giây. Bộ đếm giờ hoạt 

động được tái thiết lập về 0. 

4. Làm sạch và bảo quản 

 Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trước 

khi làm sạch thiết bị để đảm bảo an toàn. 

 Làm sạch tấm lọc bằng chổi làm sạch 

chuyên dụng đi kèm máy hút bụi. 

 Chỉ sử dụng khăn mềm ẩm để làm sạch 

vỏ thiết bị. 

 

 

 

 

 

 


