MÁY TẠO ĐỘ ẨM KHÔNG
KHÍ BEURER LB45

1. Giới thiệu thiết bị
Con người dành phần lớn thời gian ở trong nhà và môi trường lý tưởng
nhất cho con người là môi trường có độ ẩm từ 40% đến 60%. Chỉ số này
thường không đạt được đặc biệt là vào mùa khô. Không khí khô này hút
ẩm, làm khô các màng nhầy, da và thậm chí cả đồ nội thất. Chính vì thế,
nhãn hàng Buerer đã cho ra đời máy tạo độ ẩm không khí LB 45, giúp làm
ẩm, giữ vệ sinh, loại bỏ mùi và vi khuẩn cho khu vực sinh hoạt và làm
việc cá nhân.
Thiết bị có những đặc tính sau:
• Làm ẩm không khí
• Hoạt động yên tĩnh và có thể điều chỉnh liên tục
• Phù hợp sử dụng cho phòng có diện tích lên tới 30m2
• Tiết kiệm năng lượng và tự động tắt khi bình chứa hết nước
• Tự động tắt khi bình chứa nước được tháo ra
• Tích hợp khoang tinh dầu làm thơm phòng
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Lỗ phun sương
Bình chứa nước
Màng lọc chống cặn vôi
Nắp vặn bình nước
Màng siêu âm
Núm điều khiển
Chỉ báo nước trong bình
Khoang tinh dầu với miếng
thấm
9. Đế thiết bị

10. Dây điện
11. Lỗ hút khí
Nguyên lý hoạt động của máy LB 45
1. Màng rung siêu âm di chuyển nước và giải phóng
những giọt nước li ti ra khỏi bề mặt.
2. Quạt hút không khí ở dưới đáy thiết bị.
3. Không khí được làm ẩm với những giọt nước được
giải phóng và được thổi nhẹ nhàng lên lỗ xả bên
trên.
4. Có thể sử dụng cùng với hương liệu nếu bạn muốn
2. Lưu ý an toàn
• Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan,
tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ
khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách
an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
• Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng thiết bị thật cẩn
thận và chú ý để tránh trường hợp bị điện giật.
• Chỉ vận hành thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên thiết
bị (nhãn được in tại mặt dưới của thân máy).
• Không sử dụng nếu thiết bị hoặc phụ kiện bị hỏng, khi thiết bị bị rơi
hoặc có nước nhỏ vào các linh kiện điện bên trong của thiết bị
• Giữ dây điện xa các bề mặt nóng.
• Đảm bảo dây điện và phích cắm không tiếp xúc với nước, hơi nước
hoặc các chất lỏng khác.
• Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô (không sử dụng trong phòng tắm,
phòng xông hơi..)

• Không để thiết bị chịu bất kỳ tác động mạnh nào hoặc làm rơi thiết bị
• Không tự ý mở đế thiết bị
• Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành. Sửa chữa không
đúng cách có thể dẫn đến nguy hiểm đáng kể cho người dùng. Trong
trường hợp cần sửa chữa, vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách
hàng hoặc đại lý ủy quyền.
• Không sử dụng khi thiết bị bị phủ bởi chăn, gối, gần xăng hoặc các chất
dễ cháy khác.
• Chỉ sử dụng thiết bị theo mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng.
• Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp thiệt hại gây
ra bởi sử dụng không đúng cách hoặc bất cẩn. Nếu bạn đang mắc các
bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp hoặc phổi, hãy tham khảo ý kiến bác
sĩ trước khi sử dụng thiết bị
• Phải tắt và tháo phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng và trước khi vệ
sinh.
• Đặt thiết bị trên một bề mặt bằng phẳng, chắc chắn, không thấm nước.
Không đặt vật khác lên trên thiết bị.
3. Sử dụng thiết bị
3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu
Vị trí lắp đặt thiết bị
Lưu ý
• Vùng gần thiết bị có thể sẽ bị ẩm
• Sử dụng nước có độ cứng cao có thể tạo ra cặn vôi trong thiết bị
• Đặt thiết bị trên bề mặt cao (ví dụ như mặt bàn hoặc tủ)
• Không sử dụng thiết bị trong phòng hay có biến đổi nhiệt độ lớn để tránh
ngưng tụ bên trong thiết bị.
• Đổ nước còn thừa trong thiết bị ra ngoài khi không sử dụng thiết bị.
• Không thêm tinh dầu hoặc nước hoa vào trong nước. Nếu sử dụng phụ
gia, vật liệu nhựa trong thiết bị có thể bị biến màu và hư hỏng, màng siêu
âm bị kẹt và hỏng.
• Sử dụng nước uống sạch để đổ vào trong bình chứa nước. Nếu nước
uống có độ cứng cao, bạn có thể sử dụng nước khử khoáng hoặc nước
cất.
• Sử dụng nước ấm (30°C-45°C) và luôn đổ đầy bình đến mức tối đa để
tránh thiết bị bị rò rỉ do các yếu tố vật lý.
• Nếu nước có độ cứng cao, bạn nên sử dụng tấm lọc chống cặn vôi bổ
sung
Đổ nước vào bình
1. Tháo bình chứa nước khỏi đế
máy bằng cách nhấc lên trên.
2. Mở nắp vặn trên bình nước.
3. Đổ đầy nước ấm (30-45°C)
vào bình nước. Bình có thể
chứa tối đa 4 lít nước. Bạn có
thể quan sát mực nước từ bên ngoài.
4. Vặn chặt nắp vặn trên bình nước.
5. Đặt bình nước cố định lên trên đế máy
3.2 Hướng dẫn sử dụng thiết bị
Lưu ý
Kiểm tra độ ẩm không khí xung quanh thường xuyên. Thiết bị hoạt động
liên tục với cường độ cao có thể làm cho không khí bị ẩm quá mức. Độ ẩm
không khí tương đối không được vượt quá 60%.
Bật thiết bị
1. Cắm phích cắm vào ổ điện.
2. Xoay núm điều khiển theo chiều kim đồng hồ. Chỉ báo mực nước trong
bình chứa bắt đầu sáng màu xanh. Sương sẽ được xả ra từ lỗ phun
sương. Nếu không có đủ hoặc không còn nước trong bình, đèn chỉ báo
mực nước sẽ sáng màu đỏ và thiết bị sẽ tắt để đảm bảo an toàn. Nếu
thiết bị tắt, hãy đổ đầy bình nước như mô tả trong phần "Đổ nước vào
bình"
3. Sử dụng núm điều khiển để chọn lượng sương bạn muốn thiết bị phun
ra (tối đa 300ml mỗi giờ)
Lưu ý
Bạn có thể thêm một vài giọt dầu thơm/hương liệu vào tấm thấm hương
liệu trong ngăn chứa riêng để xả thêm hương thơm vào không khí. Tuy
nhiên, bạn không nên thêm trực tiếp hương liệu/dầu thơm vào nước.
Tắt thiết bị
1. Xoay hết cỡ núm điều khiển sang trái cho đến khi bạn cảm thấy lực cản
nhẹ và nghe thấy tiếng tách. Đèn chỉ báo mực nước sẽ tắt
2. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
4. Vệ sinh và chăm sóc
Vệ sinh

Thường xuyên làm sạch và khử trùng là điều kiện tiên quyết để thiết bị
có thể vận hành hợp vệ sinh và không có lỗi. Mức độ nhiễm bẩn của
thiết bị phụ thuộc vào chất lượng nước và thời gian hoạt động của thiết
bị. Xem bảng sau để biết được thời gian vệ sinh cần thiết:
3 ngày

Khi cần

x

Vệ sinh màng siêu âm bằng bông cốt tông,
tráng sạch phần đế máy tiếp xúc với bình chứa

x

Rửa bình nước và thay nước
x

Vệ sinh thiết bị từ trong ra ngoài

x

Tẩy cặn

QUAN TRỌNG
Bình chứa nước phải được làm sạch và đổ hết nước thừa ra ngoài nếu
không sử dụng thiết bị hơn một tuần.
Lưu ý
• Chỉ vệ sinh thiết bị theo các phương pháp được ghi rõ trong hướng dẫn
sử dụng
• Không để nước nhỏ vào bộ phận điện bên trong thiết bị.
• Không sử dụng chất làm sạch dạng dung môi. Chỉ sử dụng chất tẩy rửa
nhẹ hoặc giấm để làm sạch hoặc khử trùng.
Vệ sinh màng siêu âm, tráng sạch phần đế máy tiếp xúc với bình
chứa
m the base
unit via the side rim in the direction indicated by the arrow. Ensure that no
Lưu ý
1. Vệ sinh màng siêu âm bằng bông cốt tông.
2. Đổ nước ra khỏi đế máy qua cạnh bên
theo hướng mũi tên như hình.
3. Nếu cặn bẩn vẫn còn trong đế máy, hãy
đổ một ít nước sạch vào để tráng và đổ
qua cạnh bên.
Rửa bình chứa, thay nước
Vệ sinh bình nước thường xuyên, ít nhất một lần một tuần nếu sử dụng
hàng ngày. Sử dụng chất làm sạch nhẹ, giấm hoặc chất làm sạch dạng
giấm.
1. Làm sạch ren nắp vặn bằng bàn chải mềm.
2. Đổ nửa bình nước
3. Vặn nắp trên bình nước.
4. Lắc và xoay ngược bình nước nhiều lần.
5. Mở và đổ hết nước ra ngoài
6. Lặp lại một vài lần với nước sạch
Vệ sinh thiết bị từ trong ra ngoài
1. Đổ nước ra khỏi ÿế máy qua cạnh bên
2. Lau sạch thiết bị từ trong ra ngoài bằng vải ẩm. Chỉ sử dụng chất tẩy
rửa nhẹ, giấm hoặc chất tẩy rửa dạng giấm để làm sạch.
Tẩy cặn màng siêu âm
Nước cứng có thể khiến vôi hóa tích tụ trong thiết bị và đặc biệt là trên
màng siêu âm. Vì vậy, hãy tẩy cặn thiết bị thường xuyên.
1. Nhỏ một ít chất tẩy cặn lên màng siêu âm.
2. Để chất tẩy cặn hoạt động trong 2 đến 5 phút.
3. Sau đó, làm sạch màng siêu âm bằng bàn chải đi kèm
m the base
unit via the side rim in the direction indicated by the arrow. Ensure that no
4. Tráng
sạch đế máy nhiều lần bằng nước sạch
Tẩy cặn bình nước
1. ĈәQӱDEuQKQѭӟF
 Thêm một ít chất tẩy cặn
 Vặn nắp trên bình nước.
 Lắc và xoay ngược bình nước nhiều lần.
 Mở và đổ hết nước ra ngoài
 Lặp lại một vài lần với nước sạch
Phụ kiện bổ sung: Màng lọc chống cặn vôi
Lưu ý

• Nếu màng lọc chống cặn vôi không thể ngăn chặn sự tích tụ cặn vôi nữa
hoặc cặn vôi trắng vẫn hình thành trên hoặc trong thiết bị, bạn nên thay
thế màng lọc chống cặn vôi khác.
• Tuổi thọ của màng lọc chống cặn vôi tối đa là khoảng 2 đến 3 tháng.
• Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, bạn phải lấy màng lọc
chống cặn vôi ra khỏi bình nước và để khô.
Lắp màng lọc chống cặn vôi
1. Tháo bình nước khỏi đế máy bằng cách nhấc
lên
2. Đảo ngược bình
3. Mở nắp vặn trên bình nước.
4. Lắp màng lọc chống cặn vôi lên trên ren của
nắp vặn bình nước.
5. Lắp lại nắp vặn vào bình
5. Xử lý sự cố
Sự cố

Nguyên nhân
Sương không Mực nước quá thấp; bình
hết nước
thoát ra
Sương có mùi Thiết bị mới
lạ

Giải pháp
Đổ nước vào bình

Nhấc bình nước lên, xoay nắp vặn và
tháo ra. Đổ hết nước bên trong và đặt
bình ở nơi khô ráo, thoáng mát trong 12
giờ.
Nước sử dụng có mùi Đổ hết nước ở đế máy và bình nước.
Sau đó, vệ sinh kỹ lưỡng và đổ đầy lại
hôi hoặc bị bẩn
bằng nước sạch.

Tiếng ồn lạ

Bình nước chưa được lắp Nâng bình nước lên và đặt nó vào vị trí
đặt đúng vị trí trên đế chính xác trên đế máy sao cho thật chắc
chắn
máy
Có quá ít nước trong bình Đổ nước vào bình
Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng,
chắc chắn

Thiết bị bị kênh
Sương thoát Bình nước chưa được lắp
ra từ bên đặt đúng vị trí trên đế
dưới
bình
máy
nước

Nâng bình nước lên. Kiểm tra xem mối
nối giữa đế máy và bình nước có sạch
không. Làm sạch nếu cần. Đặt lại bình
nước đúng cách trên đế máy.

6. Thông số kỹ thuật
Kích thước (D x R x C)

Khoảng 25 cm x 12 cm x 34 cm

Chiều dài dây điện

Khoảng 1.5 m

Khối lượng tịnh

Khoảng 1.5 kg

Nguồn điện

25 W, 100 – 240 V AC / 50/60 Hz

Kích thước phòng
Dung tích tối đa

Lên tới 30 m2
Khoảng 4 lít

Hiệu suất phun

300 ml/giờ

7. Bảo hành
• Thời hạn bảo hành: 24 tháng theo chính sách bảo hành đăng tải tại
website: http://thietbiyte-eu.vn/
• Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo
hành điện tử như sau:
Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác
thực
Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH _ [Mã số xác thực] gửi
8055 ( phí 1000đ / 1SMS ) VD : KBH BEU717905224554 gửi 8055
Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy
cập website: http://baohanh.beurer.vn/
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