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Máy tạo độ ẩm Beurer LB50 

1. Giới thiệu về sản phẩm 

Đây là thiết bị được dung để tạo độ ẩm không khí mà 
không gây vi khuẩn cho môi trường là việc cũng như 
sinh hoạt cá nhân.  

2. Cảnh báo an toàn 

- Khi nguồn điện đã được bật lên thì không được để 
nghiêng thiết bị, không để thiết bị trong tình trạng hết 
nước bên trong bình. 

- Không sử dụng theo hướng dẫn sẽ dẫn tới nguy cơ 
cháy. 

- Hơi nước thoát ra rất nóng. Không để tay phía trước 
vòi phun hơi 

- Không tháo dỡ các bộ phận khi thiết bị đang hoạt 
động trừ khi đã ngắt điện và có mục đích làm sạch 

- Không để nước vào trong phích điện hay dây cắm 

- Luôn tắt thiết bị khi không sử dụng hoặc nước trong 
bình đã hết 

- Nếu bạn không định sử dụng thiết bị trong một thời 
gian dài, hãy rút phích điện và lau sạch sẽ. 

- Tránh xa xăng và các nguyên liệu dễ cháy 

- Thiết bị này chỉ được sửa chữa bởi người có chuyên 
môn, không tự ý sửa chữa thiết bị. 

3. Mô tả thiết bị 

 

1. Nắp 
2. Vòi phun hơi nước 
3. Tháp hơi nước 
4. Màng lọc 
5. Buồng chứa nước nóng 
6. Lớp vỏ  
7. Bình xử lý nước 
8. Bình chứa nước dung tích 5 lit 

9. Tiếp nối với bình nước, có van 
10. Chỉ báo mức nước 
11. Lọc không khí 
12. Lọc khí đen 
13. Bảng điều khiển 
14. Phích cắm 

Bảng điều khiển 

A-Đèn đỏ sẽ sáng khi nước trong bình hết,  

B-Đèn xanh sáng khi thiết bị được khởi động, 

C-Nút bấm chọn tốc độ bốc hơi,  

D-Nút khởi động và tắt thiết bị. 

 

4. Bắt đầu sử dụng 

Mở gói thiết bị: Kiểm tra các bộ phận, nếu thiếu bộ 
phận nào thì hãy liên hệ với đại lý nơi bạn mua hang. 
Tháo dỡ các lớp vỏ bọc 

Làm sạch thiết bị cho lần sử dụng đầu tiên: Đề 
nghị súc sạch thiết bị bằng nước lạnh trước khi sử 
dụng lần đầu tiên, chú ý tới bình chứa nước và lớp 
màng lọc. 

Vị trí đặt thiết bị 

- Không đặt vòi phun hơi hướng vào tường vì có thể 
làm hỏng bề mặt tường 

- Đặt thiết bị trên bề mặt chắc chắn, phẳng và có khả 
năng chịu nước 

- Cắm dây ở vị trí sao cho không bị lật đổ thiết bị 

Cắm dây cáp điện 

- Trước khi đưa thiết bị vào sử dụng, đảm bảo dây 
cắm không bị hỏng hóc 

- Thiết bị được sử dụng với nguồn điện ghi trên mác 

- Kết nối nguồn điện bằng cách cắm phích vào ổ điện 
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Đổ nước vào bình chứa: Bình chứa nước cần được 
đổ đầy nước cho lần sử dụng lần đầu tiên 

5. Quá trình hoạt động 

1 Đổ nước vào bình chứa 
Nước được đổ vào bình chứa trong lần sử dụng 
đầu tiên hoặc khi đèn màu đỏ báo nước ở mức độ 
quá thấp xuất hiện 
Chú ý: 

• Chỉ đổ nước sạch vào bình chứa 
• Không được cho thêm hóa chất gì vào 

cùng nước 
• Đảm bảo bình chứa nước được lắp khít 

với phần đáy thiết bị trước khi bắt đầu 
sử dụng 

2 Bật thiết bị  
Không bao giờ bật thiết bị khi chưa lắp đặt bình 
chứa nước và tháo hơi nước 
Bấm nút ON/OFF để bật thiết bị, khi đó đèn màu 
xanh sẽ sáng 
Trước khi hơi nước được phun ra cần xoay vòi 
phun hơi nước để thoát hơi nước theo hướng 
mong muốn. 
Sau một vài phút thì hơi nước sẽ bắt đầu xuất 
hiện, đèn màu xanh sẽ sáng trong suốt quá trình 
hoạt động của máy 
 

3 Lựa chọn lượng hơi nước 
Lựa chọn lượng hơi nước bằng cách bấm phím 
(C). 

• Mức độ 1 là lượng hơi nước tối thiểu 
(khoảng 150ml/h) 

• Mức độ 2 là lượng hơi nước tối đa 
(khoảng 400ml/h) 

Sau vài phút thì sự thay đổi lượng hơi nước sẽ 
bắt đầu có hiệu lực. 

4 Tắt thiết bị 
Thiết bị có khả năng hoạt động liên tục trong 
quãng thời gian dài, tuy nhiên cũng cần giám sát 
thiết bị đặc biệt là khi hoạt động vào ban đêm. 
Thiết bị có chức năng tự động tắt khi nước trong 
bình cạn kiệt 
Ấn phím ON/OFF để tắt thiết bị, khi đó đèn màu 
xanh sẽ tắt. 

 
6. Chăm sóc và bảo quản thiết bị 

Thiết bị tạo độ ẩm cần được làm sạch và tẩy cặn 
thường xuyên để đảm bảo rằng dư lượng từ nước như 
cặn vôi không tích tụ trong thiết bị. Chỉ nếu độ ẩm 
được duy trì một cách cẩn thận, chúng tôi có thể đảm 
bảo sản lượng hơi nước sản sinh một các tối đa, đảm 
bảo vệ sinh và sử dụng được lâu dài. Bảng dưới đây 
liệt kê tất cả các biện pháp cần thiết: 

(Chú ý cần rút điện trước khi tháo thiết bị ra rửa và 
không cho thiết bị vào máy rửa bát để rửa) 

Trước khi làm sạch và tẩy rửa 

1 Rút phích cắm thiết bị 
Tắt máy bằng nút ON / OFF . Các đèn báo màu 
xanh lá cây được tắt. 
Kéo ổ cắm ra khỏi ổ điện và chờ ít nhất 15 phút 
cho đến khi thiết bị đã hoàn toàn nguội. 

2 Tháo rời thiết bị 
• Tháo nắp đậy từ thiết bị 
• Kéo bình nước ra khỏi thiết bị bằng 

cách tay. Vặn nắp bình ra. 
• Tháo tháp hơi nước bằng cách kéo lên. 

Tháo vòi phun hơi nước  từ tháp hơi 
nước . 

• Tháo màng lọc từ buồng nước nóng. 
Rửa máy 

1 Làm sạch bên trong và bên ngoài của thiết 
bị 
CẢNH BÁO 
• Phần điện phải không bao giờ tiếp xúc với 
nước. 
• Không bao giờ giữ máy dưới vòi nước chảy 
hoặc ngâm trong nước. 
Nếu có bất kỳ nước còn lại trong thiết bị, đổ nó 
đi. Để làm điều này, giữ thiết bị bằng cả hai tay 
và đổ nước ra ngoài. 
Rửa bên trong của thiết bị kỹ bằng nước sạch. 
Lau bên ngoài của vỏ máy tạo độ ẩm  với một 
miếng vải ẩm và làm sạch nhẹ. 

2 Làm sạch bộ phận cá riêng biệt 
Rửa màng lọc với nước sạch. Bạn có thể loại 
bỏ cặn vôi cứng đầu bằng cách 
đặt màng lọc trong dung dịch dấm loãng. Nếu 
màng lọc trở nên cứng nhắc, nó phải được thay 
thế (xem phần sau  'Thay đổi màng lọc'). 
Làm sạch các bộ phận riêng biệt sau kỹ bằng 
rửa chén và nước ấm. Bất kỳ dư lượng từ các 
chất tẩy rửa nên được loại bỏ triệt để. 
• Bình chứa nước và nắp đậy 
Khi lau chùi nắp đậy chú ý] không làm hỏng 
van. 
• Tháp hơi nước và vòi phun 
• Vỏ 

3 Thay màng lọc 
Màng lọc có sẵn từ địa chỉ dịch vụ hoặc từ các 
đại lý ủy quyền. 
Tháo màng lọc từ buồng nước nóng. Vứt bỏ 
vào thùng rác. 
Nếu có bất kỳ nước còn lại trong thiết bị, đổ nó 
ra. 
Dùng một miếng mới . 
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Rửa ra màng lọc mới  với nước sạch và đưa 
vào buồng nước nóng. 
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