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Quý khách hàng thân mến! 
Cảm ơn bạn đã lựa chọn một trong các sản phẩm của chúng tôi. Xin vui lòng đọc các 
hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận và giữ chúng để sử dụng, hãy chắc chắn nẵm vững 
kiến thức về sản phẩm trước khi sử dụng. 

Bộ sản phẩm gồm: 
- Máy tạo độ ẩm không khí 
- Bộ nguồn chuyển đổi 
- 2 bộ điều hợp cho chai nước tiêu chuẩn 
- Bàn chải vệ sinh thiết bị 
- Túi đựng 
- Hướng dẫn sử dụng 

CÁC DẤU HIỆU VÀ BIỂU TƢỢNG 

Hướng dẫn cảnh báo chỉ ra một nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại 
cho sức khỏe. 

Lưu ý an toàn quan trọng cho thấy thiệt hại có thể cho đơn vị / phụ 
kiện hoặc thiệt hại vật chất 
 
Chú ý thông tin quan trọng. 
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 1. GHI CHÚ AN TOÀN 

 CẢNH BÁO ĐIỆN GIẬT 

Như với tất cả các thiết bị điện, cần sử dụng máy tạo độ ẩm không khí này một cách cẩn 
thận và thận trọng, để tránh mối nguy hiểm do điện giật. Do đó, đọc kỹ các hướng dẫn 
sau đây để sử dụng: 
- Sử dụng thiết bị với điện áp quy định  
- Không bao giờ sử dụng máy tạo độ ẩm không khí nếu thiết bị hoặc các phụ kiện của nó 
cho thấy dấu hiệu hỏng hóc 
- Không sử dụng thiết bị nếu nó đã duy trì độ ẩm lâu dài hoặc nếu nước đã thâm nhập vào 
bên trong thiết bị. Trong trường hợp khiếm khuyết hoặc lỗi hoạt động, tắt thiết bị này và 
rút adapter ra khỏi ổ cắm điện. Không kéo cáp nguồn hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối 
các thiết bị cung cấp điện từ ổ cắm. Không bao giờ cắm vào hoặc rút phích cắm các đơn 
vị cung cấp điện khi bàn tay ướt. 

 CẢNH BÁO 

- Các mức của độ ẩm không khí không được mở. 
- Chỉ những nhân viên chuyên gia có thể thực hiện sửa chữa trên thiết bị điện. 
- Sửa chữa không đúng có thể bị người dùng có thể gặp nguy hiểm. Để sửa chữa, xin vui 
lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc ủy quyền cửa hàng bán lẻ. 
- Nếu cáp điện của thiết bị bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc ủy 
quyền điểm dịch vụ khách hàng. 
- Nếu bạn bị bệnh hô hấp nặng hoặc bệnh phổi, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng 
thiết bị này 
- Đảm bảo rằng các cáp điện không gây nguy hiểm khi di chuyển. 
- Đảm bảo rằng các thiết bị được đặt trên một bề mặt phẳng mà không phải là nhạy cảm 
với độ ẩm, và nó không thể bị lật đổ.  
- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời 
- Không cho bất kỳ đối tượng nào vào các lỗ hở trên thiết bị. 

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

Thiết bị tạo độ ẩm không khí này được thiết kế tạo độ ẩm của không khí trong nhà. 

 CẢNH BÁO 

- Thiết bị này không dành cho sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế 
về thể chất, giác quan hoặc khả năng tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu kiến 
thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn, cho sự an toàn của mình, bởi một người 
quen thuộc với các thiết bị.  
- Trẻ em phải được giám sát xung quanh thiết bị để đảm bảo chúng không chơi với nó. 
- Thiết bị này chỉ dành cho các mục đích được mô tả trong các hướng dẫn sử dụng. Các 
nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng không đúng cách hoặc bất 
cẩn. 
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3. LÀM QUEN VỚI THIẾT BỊ 

Con người dành phần lớn thời gian trong nhà của họ. Không khí lý tưởng trong nhà nên ở 
mức độ ẩm từ 40% và 60%. Giá trị này thường không đạt được, đặc biệt là trong mùa 
đông, khi không khí lạnh, khô. Môi trường không khí khô này thu hút độ ẩm, khô màng 
nhầy và da, mà còn đồ nội thất. 
Môi trường không khí quá khô có một số tác động tiêu cực: 
- Màng nhầy và môi khô 
- Mắt bị kích thích 
- Nhiễm trùng và bệnh đường hô hấp có nhiều khả năng xảy ra 
- Kiệt sức, mệt mỏi và khó tập trung 
- Thú nuôi và cây trồng giảm sức khỏe 
- Bụi hình thành một cách nhanh chóng hơn 
- Đồ gỗ nội thất và đặc biệt là sàn gỗ, bị hư hỏng 
- Với máy tạo độ ẩm không khí này, bạn có thể mang lại độ ẩm bổ sung vào không khí 
xung quanh: ở nhà hoặc trong văn phòng. Bạn chỉ cần một chai nước bằng nhựa tiêu 
chuẩn mà bạn sử dụng như một bồn chứa nước với các bộ chuyển đổi cung cấp. Vì lý do 
này, và do kích thước nhỏ gọn, máy tạo độ ẩm không khí này có thể được sư dụng khi 
bạn đi du lịch và được đặt trên một bề mặt nhỏ, phẳng và vững chắc. Với túi lưu trữ, tất 
cả các phụ kiện luôn luôn ở dạng cầm tay. 

4. MÔ TẢ THIẾT BỊ 

1. Lỗ phun sương 
2. Nắp vỏ 
3. Nắp chai chứa nước 
4. Adapter 
5. Cửa thoát khí 
6. Ô thoáng 
7. Đèn LED 
8. Màng siêu âm 
9. Vỏ hộp 
10. Kiểm soát quay số 
11. Ổ cắm kết nối với Adapter 
12. Bàn chải vệ sinh thiết bị 
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5. HOẠT ĐỘNG 

 CẢNH BÁO 

- Không bao giờ chạm vào màng siêu âm trong quá trình hoạt động. 
- Đừng thêm bất kỳ loại tinh dầu hoặc nước hoa vào nước. Điều này sẽ làm hỏng nguồn 
siêu âm 
- Máy tạo độ ẩm không khí được sử dụng khi nó đã được lắp ráp hoàn chỉnh  
- Sử dụng một chai nhựa không lớn hơn 0,5 lít hoặc đổ nước vào một chai với tối đa là 
0,5 lít. Nếu nhiều nước hơn,áp lực nước tăng có thể ảnh hưởng đến quá trình tạo sương 
- Không bao giờ sử dụng các chất lỏng khác hơn so với nước. 
- Hãy quan sát các ghi chú an toàn và lưu ý thêm để tránh thiệt hại. 

Lần sử dụng đầu tiên 

- Đưa thiết bị ra ngoài 
- Kiểm tra các thiết bị, phích cắm và Adapter 
- Đặt thiết bị lên nơi nào có bề mặt bằng phẳng và không ẩm ướt. Đảm bảo thiết bị  
không thể bị lật đổ. 
- Hãy đặt máy tạo độ ẩm không khí ở một nơi cao, ví dụ như lòng ngăn kéo, ghế hoặc bàn 
cạnh giường ngủ 
- Hãy chắc chắn rằng sương mù thoát được không hướng vào các chai, tường, ổ cắm điện 
hoặc các đối tượng khác 
- Đổ đầy nước vào chai bằng nhựa 0,5 lít với nước máy sạch, nước cất. Không sử dụng 
nước có gas. Khuyến cáo của nhà sản xuất rõ ràng đề nghị sử dụng nước cất để tránh 
limescale. Nhiệt độ nước cho thiết bị tối đa là 50 ° C, để tránh thiệt hại cho thiết bị. 
- Vặn chặt nắp chai vào chai. Có hai bộ điều hợp có sẵn, có phù hợp với nhựa tiêu chuẩn 
nhất. 

Sử dụng thiết bị 

 CẢNH BÁO 

- Các vùng lân cận của máy tạo độ ẩm không khí có thể trở nên ẩm ướt. Làm giảm hiệu 
suất của máy  
- Nước cứng có thể để lại cặn trong máy, vì thế nên dùng nước cất. 
- Nếu thiết bị vô tình nên bị đổ nhào, nước có thể trào ra ngay cả khi nắp chai đã đóng 
- Kiểm tra độ ẩm của không khí môi trường xung quanh của bạn thường xuyên duy trì 
không vượt quá 60%. 
- Bằng cách quay nút điều khiển sang bên phải, bạn có thể điều chỉnh hiệu suất máy tạo 
độ ẩm không khí giữa chế độ "MIN" và "Max".Để chuyển đổi máy tạo độ ẩm không khí 
trên một lần nữa, quay nút sang trái 
- Thiết bị sẽ tự động tắt nếu nước chạy ra ngoài. 
- Tắt thiết bị khi tiếp nước. Thay nước trong bình mỗi ngày, để đảm bảo nước luôn ở 
trạng thái sạch sẽ nhất 
- Tắt thiết bị và rút phích cắm khi không sử dụng  
- Đổ nước còn lại trong thiết bị ra ngoài khi thiết bị không được sử dụng 
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6. VỆ SINH, BẢO TRÌ VÀ LƢU TRỮ 

Vệ sinh và khử trùng thiết bị hàng tuần là một yêu cầu bắt buộc 

 CẢNH BÁO 

-Tắt độ thiết bị mỗi lần trước khi làm sạch. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. 
- Không bao giờ nhấn chìm các bộ phận của máy vào trong nước 
- Đảm bảo rằng không có nước bên trong được thiết bị, ví dụ qua cửa thoát khí hoặc nút 
điều chỉnh 
- Lau chùi vệ sinh hoàn toàn các chai và máy tạo độ ẩm không khí nếu thiết bị không 
được sử dụng trong hơn ba ngày. 
- Không sử dụng bất kỳ sản phẩm dung môi làm sạch nào 
- Chỉ sử dụng một chất tẩy rửa nhẹ như dấm để thực hiện làm sạch hoặc khử trùng. Làm 
sạch tất cả các bộ phận tiếp xúc với nước trên cơ sở hàng tuần. Hãy để thiết bị được làm 
mát khoảng 60 phút. 

7. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

- Kích thước xấp xỉ. 12 x 7.5 x 9 cm 
- Điện áp / tần số 100 - 240 V / 50/60 Hz 
- Công suất 12 W 
- Tần số siêu âm 1,7 MHz 
- Tốc độ bay hơi: 80 ml / h  
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