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Khách hàng thân mến
Cảm ơn bạn đã lựa chọn một trong những sản phẩm của chúng tôi. Nhãn hiệu của chúng tôi gắn liền với các sản 
phẩm chất lượng cao, được kiểm duyệt kỹ lưỡng và nằm trong các lĩnh vực về nhiệt, trọng lượng, huyết áp, nhiệt 
độ cơ thể, xung, trị liệu, massage, làm đẹp, cho em bé và không khí.
Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng để bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng, hiệu quả và có thể hướng dẫn được 
cho người thân nữa nhé. 
Trân trọng
Công ty Beurer

Con người dành phần lớn thời gian của mình ở trong nhà. Độ ẩm lí tưởng nhất cho sức khỏe được khuyến nghị 
là từ 40%-60%. Mức này thường không đạt được, đặc biệt là vào mùa đông, khi mà không khí khô và lạnh bị 
thổi vào căn phòng đang được làm ấm .
Không khí khô sẽ hút ẩm, làm khô màng nhầy và da, cũng như đồ nội thất.
Không khí xung quanh quá khô sẽ gây ra một số tác động tiêu cực:
• Màng nhầy và môi khô
• Mắt bị rát
• Nhiễm trùng và các bệnh về đường hô hấp thường dễ xảy ra hơn
• Gây kiệt sức, mệt mỏi và khó tập trung
• Ảnh hưởng đến con vật nuôi và cây cối
• Bụi hình thành nhanh hơn
• Tạo ra tĩnh điện cho đồ dệt và sợi tổng hợp, ví dụ như thảm và trải sàn có thành phần nhựa và nilon
• Đồ nội thất bằng gỗ, đặc biệt là sàn lát gỗ bị hư hỏng
• Nhạc cụ không phát ra tiếng

Máy làm ẩm không khí LB 88:
- Hoạt động công nghệ kép với xông khí dung siêu âm và bốc hơi nước
- Hiệu suất làm ẩm cao, lên tới 550 ml / giờ
- Thích hợp cho căn phòng có diện tích lên đến 48 m²
- Làm ẩm không khí hợp vệ sinh một cách đặc biệt - vi khuẩn bị triệt tiêu bởi hơi nóng
- Thích hợp để sử dụng với tinh dầu
- Có thể được sử dụng với miếng lót chống vôi tùy thuộc vào độ cứng của nước, để tránh vôi hóa nặng 
- Hoạt động ít tiếng ồn
- Tự động tắt nếu hết nước 
- Dễ lau chùi bằng bàn chải

Bộ sản phẩm bao gồm
• Bộ phận cơ bản cho máy làm ẩm không khí
• Bình chứa nước cho máy làm ẩm không khí
• 15 miếng nhỏ tinh dầu
• 15 miếng chống vôi hóa
• Bàn chải để vệ sinh
• Sách hướng dẫn sử dụng

• Thiết bị này có thể được sử dụng với trẻ em trên 8 tuổi, những người bị giảm các kỹ năng về thể chất, cảm
giác, tinh thần, những người thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức nếu được giám sát hoặc đã được hướng dẫn 
về cách sử dụng thiết bị an toàn và nhận thức được đầy đủ các rủi ro khi sử dụng.
• Không để trẻ em nghịch với thiết bị này.
• Không để trẻ em vệ sinh, bảo dưỡng máy trừ khi được người lớn giám sát.
• Ngắt kết nối máy với nguồn điện trước khi lau chùi và đổ nước.
• Khi chế độ bốc hơi nước kích hoạt, hơi nước bốc lên có nguy cơ gây nóng-bỏng
• Không sử dụng các sản phẩm làm sạch dạng dung môi
• Xử lí ngay cáp kết nối khi bị hỏng.

1. Tìm hiểu sản phẩm

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT
Trụ sở & Showroom : 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống
Chi nhánh Miền Nam : 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM
Chi nhánh Miền Trung: Sô 80 Nguyễn Thị Minh Khai 
Điện thoại : 0243.577.3151  - Hotline: 19006852
Fax : 024.62754193 
Website  : http://www.thietbiyte-eu.vn

http://www.beurervietnam.com
Email : info@beurervietnam.com
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Cảnh báo

Cảnh báo

Cảnh báo không mở bộ phận thân máy

Cảnh báo

- Nếu bạn bị bệnh về đường hô hấp hoặc phổi nặng, hãy tham vấn kiến bác sĩ trước khi sử dụng máy tạo độ 
ẩm không khí.
- Thiết bị chỉ dành cho mục đích được mô tả trong các hướng dẫn sử dụng này. Nhà sản xuất không chịu trách 
nhiệm về thiệt hại do sử dụng không đúng hoặc bất cẩn.

Quan trọng

• Thiết bị phải được tắt và ngắt kết nối khỏi ổ điện sau mỗi lần sử dụng và trước khi làm sạch.

• Không để bất kỳ vật gì vào lỗ hở của thiết bị.
• Không đặt bất kỳ vật nào lên trên thiết bị.
• Không để thiết bị tiếp xúc với vùng nhiệt độ cao.
• Bê/mang vác thiết bị cẩn thận để tránh các hư hại do nước gây ra ví dụ như nước rò rỉ ra sàn gỗ. Nếu thiết 

bị vô tình bị đổ, nước có thể trào ra, ngay cả khi thiết bị đã tắt và đã rút phích cắm thì những vùng xung 
quanh nơi đặt máy có thể bị ẩm ướt và nước ấm có thể để lại cặn trắng.

• Không đặt thiết bị trên sàn nhà, đặt ở những vị trí cao (ví dụ: trên bàn hoặc tủ ngăn kéo).
• Đặt thiết bị sao cho ống phun sương không hướng về phía vật dụng.
• Đổ hết nước còn thừa ra khỏi thiết bị khi không sử dụng đến.

1. Nút quay điều chỉnh/Nút nguồn
2. Vòng được chiếu sáng để hiển thị sự hoạt
động của máy
3. Nút để kích hoạt hơi nước ấm
4. Đèn LED hiển thị chế độ tạo hơi nước ấm  mức 1
5. Đèn LED hiển thị chế độ tạo hơi nước ấm mức 2
(Đèn 4 và 5 cùng sáng khi chế độ tạo hơi nước ấm ở mức 3)
6. Đèn báo mức nước
7. Quai xách bình chứa nước (khi tháo ống phun
độ ấm)
8. Bình chứa nước
9. Thân máy
10. Nắp đậy bình chứa nước
11. Cảm biến mức độ nước
12. Cửa thoát khí
13. Khay hương liệu/tinh dầu
14. Đầu phun với hai vòi phun
15. Miếng dánchống vôi hóa

Vì lí do môi trường, không vứt bỏ thiết bị vào khu vực rác thải sinh hoạt khi hết vòng đời sản phẩm. Vứt bỏ 
sản phẩm tại những điểm thu thập và tái chế. Việc vứt bỏ thiết bị liên quan đến chỉ thị EC Directive – WEEE 
(Rác thải điện tử và thiết bị điện tử). Nếu bạn có câu hỏi gì, xin liên hệ nhà chức trách địa phương liên quan 
đến vấn đề rác thải.  

2. Sử dụng đúng cách
Máy tạo độ ẩm không khí được thiết kế để làm ẩm không khí xung quanh. 
Thiết bị này được thiết kế cho sử dụng cá nhân.

Sửa chữa

Vận chuyển

4. Chú thích

Loại bỏ

Nguy cơ gây bỏng

Nguy cơ cháy nổ

3. Cảnh báo an toàn
Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn sử dụng. Việc không tuân thủ thông tin trong HDSD có thể dẫn đến thương tích cá 

nhân hoặc thiệt hại về vật chất. Cất giữ sách hướng dẫn sử dụng để dùng sau này hoặc người dùng khác có thể đọc 
được.

•  Chỉ nhân viên chuyên nghiệp mới có thể thực hiện việc sửa chữa các thiết bị điện tử. Việc sửa chữa sai có thể dẫn tới
nguy hiểm cho người sử dụng. Để sửa chữa, liên hệ với bên chăm sóc khác hàng hoặc đại lý bán lẻ được cấp phép.

Cảnh báo
Có nguy cơ gây cháy nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hoặc bị bỏ qua một phần hướng dẫn nào đó, 
Do đó, 
• Không bao giờ vận hành khi máy đang bị che phủ, ví dụ như chăn và gối v.v
• Không dùng gần xăng hoặc các chất dễ cháy khác

Như với mọi thiết bị điện, sử dụng máy làm ẩm không khí cẩn thận và thận trọng để tránh các nguy cơ liên quan đến 
giật điện
• Do đó, hãy đọc kĩ các hướng dẫn sau để sử dụng:
- Chỉ sử dụng thiết bị này với điện áp được chỉ định trên thiết bị
- Không bao giờ sử dụng thiết bị nếu nhìn thấy thiết bị hoặc phụ kiện có các dấu hiệu hư hỏng           
- Không sử dụng thiết bị khi có giông bão
• Trong trường hợp thiết bị có lỗi hoặc vận hành có vấn đề, ngay lập tức tắt thiết bị và rút khỏi nguồn điện. Không kéo
dây điện để rút phích cắm ra khỏi ổ hoặc ra khỏi thiết bị khi ngắt nguồn điện. Không được giữ hoặc kéo thiết bị bằng 
dây điện. Để dây điện tránh xa các bề mặt nóng.

• Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô ( không sử dụng trong bồn tắm, phòng xông hơi khô).
• Không động vào thiết bị khi thiết bị ngập trong nước. Ngay lập tức rút nó khỏi nguồn điện
• Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị hoặc phụ kiện của nó bị hư hỏng.
• Không ném hay làm rơi gây va đập với thiết bị
• Không sử dụng thiết bị khi có bão.
• Không kẹp chặt hoặc làm xoắn gập dây nguồn.
• Đảm bảo dây nguồn và ổ cắm không tiếp xúc với nước, hơi nước và các chất lỏng khác.

Khi sử dụng thiết bị với quá trình bốc hơi nước được kích hoạt, hơi nước sẽ tỏa ra hơi nóng.
• Trong mọi trường hợp, bạn không nên đặt tay hoặc mặt lên trên đầu vòi phun sương khi máy hoạt động.
• Tránh tiếp xúc với các bề mặt nóng của máy.
• Không cố gắng tháo các vòi phun sương hoặc miếng chống vôi hóa trong khi vận hành máy hoặc cả trong khoảng thời gian 
15 phút sau khi tắt và rút dây nguồn thiết bị. Những bộ phận này chỉ nên tháo ra với mục đích làm sạch máy .
• Khi máy nóng lên trong quá trình sử dụng, vui lòng thực hiện các biện pháp phòng tránh an toàn thích hợp, đặc biệt là
nơi có trẻ em và đặt thiết bị ở nơi trẻ em không thể tiếp cận được.
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• Chú ý dây cáp điện để không gây vấp ngã.
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7. Vệ sinh và bảo quản
Vệ sinh thường xuyên là điều kiện cần thiết và tránh trục trặc máy. Máy tạo độ ẩm không khí có thể được tháo 
dỡ dễ dàng và không cần tháo khi muốn làm sạch. Luôn đổ nước thừa và lau sạch toàn bộ thiết bị nếu thiết bị 
không hoạt động quá 3 ngày. 
Việc không vệ sinh máy thường xuyên có thể gây ra vi khuẩn, tảo và nấm hình thành trong nước. Chúng tôi đề  
nghị chu trình vệ sinh như sau: 

7.1. Làm sạch màng siêu âm bằng bàn chải, rửa sạch đế thiết bị (như hình bên)

• Chỉ làm sạch thiết bị bằng các phương pháp được chỉ định.
• Trong mọi trường hợp, không để chất lỏng chảy vào vào thân máy.
• Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch bằng dung môi
• Chỉ sử dụng chất tẩy rửa nhẹ hoặc chất tẩy giấm / giấm để làm sạch hoặc khử trùng máy.

Ghi chú
Đổ nước trong thân máy ra thông qua phần khe ở bên

Khay bốc hơi sẽ nóng trong quá trình hoạt động. Để thiết bị nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh

lượng bẩn vẫn còn trong thân máy, đổ một ít nước sạch vào và dốc nước 
thừa ra thông qua khe
7.2. Vệ sinh khay thoát hơi nước

• Làm sạch màng siêu âm bằng bàn chải làm sạch được cung cấp. Nếu dư

A Rung động tần số cao giải phóng những hạt nhỏ ra khỏi bề mặt nước. 
B Dòng không khí của quạt vận chuyển không khí ẩm vào trong phòng. 
C Nước bốc hơi lên.
D Nếu muốn, thiết bị có thể được sử dụng kèm với tinh dầu.

• Đặt máy làm ẩm không khí trên bề mặt chắc chắn, bằng phẳng và chống nước.

• Cắm phích cắm vào ổ cắm điện.
• Từ vị trí min./    , xoay nút điều khiển sang phải. Đèn báo hiệu màu xanh lam (2) bật lên. Nếu đổ không đủ nước
hoặc không có nước trong bình chứa nước, đèn LED (6) màu đỏ sáng lên. Thiết bị sẽ bị tắt vì lý do an toàn.
• Sử dụng nút xoay điều khiển (1) để điều chỉnh lượng hơi nước thoát ra như mong muốn. Lượng hơi nước bay ra được
giới hạn ở mức tối đa là 550 ml mỗi giờ.
• Khi thiết bị được bật, mức phun hơi nước nóng  đã được đặt sẵn là mức 1; đèn LED màu xanh lam (4) hiển thị trạng thái
hoạt động. Bằng cách ấn nút điều chỉnh ở giữa (  ) (3), mức phun hơi nước tăng lên mức 2 (đèn LED xanh lam 
thứ hai sáng lên). Đèn led (1) sẽ tắt. Ấn thêm một lần nữa, cả hai đèn LED sẽ bật - hiển thị mức 3. (Mức độ làm 
nóng nước). Nhấn thêm một lần nữa cả 2 đèn led (1) và (2) đều tắt, quá trình làm nóng nước giảm dần. Sau 30 
phút, máy ngừng cấp hơi nước nóng.
• Kiểm tra mực nước thường xuyên trong quá trình máy hoạt động và đổ đầy bình nếu cần thiết.

• Mở thùng các tông đựng sản phẩm.
• Tháo nilong bọc sản phẩm
• Kiểm tra thiết bị, phích cắm và dây nguồn xem có lỗi hư hỏng không.

• Khi đổ nước vào bình chứa nước, rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.
• Tháo đầu phun ra (14)
• Nhấc bình chứa nước lên bằng quai xách có sẵn (7) và lật ngược lại.
• Để đổ nước vào, xoáy nắp bình chứa nước ra (10)
• Đổ đầy bình chứa nước. Bình chứa nước có dung tích tối đa là 6 lít, và mực nước
có thể nhìn thấy từ bên ngoài.
• Khóa bình chứa nước bằng cách vặn lại nắp bình (10).
• Đặt miếng chống vôi hóa (15) vào khay bốc hơi nước (phần trũng dưới ống thoát hơi). Chúng tôi khuyên
bạn nên đặt miếng chống vôi hóa này nếu sống ở khu vực có nguồn nước cứng
• Bình chứa nên được đặt vừa vặn với thân máy
• Đặt chính xác ống phun lên trên phần bình chứa nước (14)

• Không thêm bất kỳ loại tinh dầu hoặc loại nước hoa nào vào nước. Nếu các chất phụ gia khác được sử dụng, vật
liệu nhựa và màng siêu âm có thể bị đổi màu và bị hư hại.
• Sử dụng nước lọc cho thiết bị.

Ghi chú
Bạn có thể tùy chọn cho thêm tinh dầu / hương liệu vào khoang để hương liệu (13) nhằm mang lại hương thơm 
dễ chịu cho căn phòng.

Bố cục chức năng

Đặt thiết bị

Kiểm tra độ ẩm không khí trong phòng của bạn thường xuyên. Bật liên tục có thể làm cho không khí phòng trở 
nên quá ẩm ướt. Độ ẩm không khí tương đối không nên vượt quá 60%.
Khởi động máy 

6. Hoạt động

5. Sử dụng lần đầu

Đổ nước vào bình A BC
D

Quan trọng

Quan trọng

Sau 3 ngày Theo yêu cầu

x Làm sạch màng siêu âm bằng bàn chải, lau sạch thân máy

x Rửa bình chứa nước, thay nước

x Làm sạch máy bên trong và bên ngoài

x Rửa cặn

Ghi chú

Ghi chú

1) Giữ ống thoát hơi bằng một tay và nhẹ nhàng xoáy 
ngược từ phải sang trái

2) Cầm chặt ống và nhẹ nhàng nhấc lên

3) Nếu cần thiết, hãy tháo miếng chống vôi hóa ra 4) Vệ sinh khay bốc hơi nước bằng bàn chải vệ sinh

Nếu bẩn nhiều, sử dụng một sản phẩm làm sạch nhẹ, 
ngâm cùng với nước trong khay trong khoảng 10-15 
phút. Sau đó làm sạch lại bằng bàn chải.

LB88
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Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian tương đối dài, bạn nên rút hết nước trong máy, vệ sinh 
sạch máy, lau khô và bảo quản thiết bị trong hộp bao bì gốc ở môi trường khô thoáng, đảm bảo thiết bị không 
bị vật nặng đè lên.

7.3. Vệ sinh bình chứa nước, thay nước
• Thường xuyên lau chùi bình chứa nước, ít nhất một tuần một lần nếu sử dụng hàng ngày.
• Sử dụng sản phẩm làm sạch nhẹ hoặc chất tẩy rửa giấm / giấm.
• Làm sạch đường ren trên nắp vặn bằng chổi.
• Đổ một nửa lượng nước vào bình chứa nước
• Đóng chặt ngăn chứa nước bằng nắp vặn
• Lắc bình nước bằng cách lắc về phía trước và phía sau nhiều lần.
• Đổ hết nước trong bình chứa nước ra
• Lặp lại quá trình bằng việc sử dụng nước sạch

7.6. Lưu trữ

9. Các vấn đề hay gặp phải

8. Bộ phận thay thế
Mẹo!
Nếu là nước cứng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bộ lọc chống vôi hóa tùy chọn ngoài các miếng chống 
vôi được cung cấp.
Bộ lọc chống vôi hóa (tùy chọn)
Mã đặt hàng 162.843. Vui lòng liên hệ với địa chỉ cung cấp dịch vụ.

• Nếu bộ lọc chống vôi hóa không giúp ngăn cản việc tạo ra các lớp vôi hóa, hoặc nếu xuất hiện các cục vôi
trắng nhỏ bên trên hoặc bên trong thiết bị, bộ lọc chống vôi hóa cần phải được thay thế.
• Tuổi thọ của bộ lọc chống vôi hóa phần lớn kéo dài khoảng hai đến ba tháng
• Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, bộ lọc chống vôi hóa phải được lấy ra khỏi ngăn
chứa nước và để khô. 
Lắp bộ lọc chống vôi hóa
• Nhấc bình nước lên và lật ngược lại.
• Mở nắp bình chứa nước
• Vặn bộ lọc chống vôi hóa vào nắp bình ở phía trên.
• Vặn chặt nắp khóa của bình chứa nước

7.4. Vệ sinh máy bên ngoài và bên trong
• Đổ hết nước trong thân máy thông qua khe 
• Dùng khăn ẩm để lau sạch bên trong và bên ngoài thiết bị.
Chỉ sử dụng chất tẩy rửa nhẹ hoặc chất tẩy rửa giấm / giấm để làm vệ sinh máy.
7.5. Tẩy cặn
Tẩy cặn màng siêu âm
Nước cứng có thể gây ra cặn vôi tích tụ trong thiết bị và đặc biệt là trên màng siêu âm. Điều này 
hình thành cục trắng. Thường xuyên tẩy cặn thiết bị.
• Bỏ một ít chất khử cặn vào màng siêu âm.
• Để nó ngấm trong hai đến năm phút.
• Làm sạch màng siêu âm bằng bàn chải làm sạch.
• Rửa sạch thân máy hai lần bằng nước sạch
Vệ sinh bên trong thân máy
• Nhúng một miếng vải ẩm, mềm vào trong dung dịch khử cặn.
• Sử dụng miếng vải ẩm đó để lau bên trong thân máy
• Cẩn thận đổ một ít nước sạch vào thân máy.
• Đổ nước ra thông qua khe rãnh
• Lặp lại quy trình bằng việc sử dụng nước sạch
Tẩy cặn bình chứa nước
• Đổ một nửa lượng nước vào bình chứa nước
• Thêm một lượng nhỏ chất khử cặn.
• Đóng chặt ngăn chứa nước bằng nắp vặn
• Lắc bình nước bằng cách lắc về phía trước và phía sau nhiều lần.
• Làm sạch hoàn toàn dung dịch khử cặn.
• Rửa bình hai lần bằng nước sạch.

5) Nếu dư lượng bẩn vẫn còn trong khay bốc hơi, đổ một 
ít nước sạch vào thân máy và đổ nước đi thông qua khe 
rãnh

6) Rửa miếng chống vôi hóa vào nước sạch

7) Lắp lại miếng chống vôi hóa và đặt lại ống thoát hơi nước vào thân máy

7

Ghi chú

Vấn đề Nguyên nhân Cách khắc phục
Vòng hiển thị trạng
thái hoạt động không
sáng đèn

Dây nguồn chưa được cắm điện Cắm dây điện nguồn vào ổ cắm
Nút xoay đang ở vị trí min Xoay nút điều khiển theo chiều kim đồng đồ về phía 

Max
-

Đèn LED thông báo
không sáng đèn

Dây nguồn chưa được cắm điện Cắm dây điện nguồn vào ổ cắm
Nút xoay đang ở vị trí min Xoay nút điều khiển theo chiều kim đồng đồ về phía 

Max
-

Đèn LED màu đỏ 
sáng lên

Mực nước quá thấp hoặc không có 
nước trong bình chứa

Đổ nước vào bình

Không có hơi nước
bốc lên

Đèn LED màu đỏ sáng lên Đổ nước vào bình
Đèn LED không sáng lên Cắm dây điện nguồn vào ổ cắm

Hơi nước có mùi lạ Thiết bị vẫn còn mới Nhấc bình chứa nước lên, tháo nắp ra và để hở

Để nắp bình mở, đặt bình không nóng tại nơi 
khô thoáng trong vòng 12 giờ

Nước cũ hoặc bẩn Đổ hết nước ở thân máy và bình chứa nước ra và 
làm sạch chúng.
Đổ đầy nước sạch vào bình chứa nước.

Tiếng động lạ phát ra Bình chứa nước không được đặt đúng 
vị trí với thân máy

Nhấc bình chứa nước lên và đặt nó vào đúng
phần thân máy.
Bình chứa nước phải đặt khít vào thân máy

Tiếng động lạ phát ra Có quá ít nước trong bình chứa nước Đổ nước vào bình chứa.

Thiết bị không được đặt ở nơi chắc chắn Đặt thiết bị trên bề mặt chắc chắn, bằng phẳng
Hơi nước bốc lên từ 
phía dưới của bình
chứa nước

Bình chứa nước không được đặt đúng 
vị trí với thân máy

Nhấc bình chứa nước lên
Kiểm tra xem có vật thể nào đặt giữa thân máy và
bình chứa hay không
Vệ sinh nếu cần thiết
Đặt bình chứa nước vào đúng phần thân máy.
Bình chứa nước phải đặt khít vào thân máy

LB88
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10.  Thông số kĩ thuật
Kích thước (Dx Rx C) Xấp xỉ. 29.5 cm x 19.5 cm x 28 cm

Độ dài dây nguồn Xấp xỉ 1.4 m

Trọng lượng khi không có nước Xấp xỉ 2.24 kg

Điện áp/tần số 220-240 V AC / 50/60 Hz

Công suất 280 W

Diện tích phòng Up to 48 m 2

Dung tích tối đa Xấp xỉ. 6 lít

Sản lượng bay hơi 550 ml/h

11.  Bộ phận thay thế
Tên Mã

10 miếng chống vôi hóa 163.141

10 miếng hương liệu 163.142
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