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Trọn bộ sản phẩm:
• 1x máy lọc không khí

1x bộ lọc combi (carbon hoạt tính/lọc EPA loại E12)
• 1x tấm lọc trước

Hướng dẫn sử dụng

•
•
•

CẢNH BÁO

• 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.
Không để trẻ em nghịch thiết bị.
Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn.
Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi vệ sinh.
Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách đã được chỉ định, tuyệt đối không để chất lỏng rơi vào trong quạt.
Không sử dụng chất tẩy rửa dạng dung môi.
Nếu dây cáp của thiết bị bị hỏng, phải thải bỏ. Nếu không thể thải bỏ, hãy ngừng sử dụng thiết
bị

•
•
•
•
•
•
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1. Làm quen với thiết bị
Con người dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Không khí trong nhà thường bị ô nhiễm do phân
tử bụi, phấn hoa, lông động vật, mùi, các loại khí gây hại cũng như vô số vi khuẩn và virus. Máy
làm sạch không khí LR 310 giúp thanh lọc không khí xung quanh với hệ thống bộ lọc 3 lớp cùng
với ánh sáng UV-C được tích hợp bên trong:
Máy làm sạch không khí LR 310:
• Lọc không khí với bộ lọc combi (carbon hoạt tính loại bỏ các loại khí gây hại và mùi khó chịu,
tấm lọc EPA E12 loại bỏ các phần tử như vi khuẩn, virus, phấn hoa và bụi mịn nhỏ.
• Có ánh sáng UV-C được tích hợp bên trong (giúp tiêu diệt vi trùng)
• Vận hành yên tính với 3 mức độ.
• Có chức năng hẹn giờ (2, 4 hoặc 8 giờ).
• Cảm ứng phân tử bụi cực nhỏ
• Phù hợp với phòng có diện tích lên tới 56m² (theo tiêu chuẩn NRCC-54013-2011)
• Tiết kiệm năng lượng.
• Tự động tắt khi nắp máy được tháo ra.
Nguyên tắc làm sạch không khí

Máy làm sạch không khí LR 310
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Do đó, vui lòng thực hiện theo các chỉ dẫn sau:•
- Chỉ dùng thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên nhãn dán ở mặt sau của thiết bị
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị và phụ kiện khi có dấu hiệu hư hỏng
- Không dùng thiết bị khi trời mưa bão.

• Không đặt bất kì vật gì lên trên các lỗ thoát hoặc các bộ phận quay của thiết bị. Đảm bảo các bộ
phận quay có thể luôn chuyển động mà không gặp trở ngại
Không đặt bất kì vật gì lên trên thiết bị.
Không để thiết bị trong môi trường nhiệt độ quá cao.
Giữ thiết bị tránh ánh nắng, va đập, không làm rơi thiết bị.
Không được lắc thiết bị.
Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng chắc chắn và không thấm nước

 •
•
 •
•

Cũng như mọi thiết bị điện khác, phải cẩn trọng khi sử dụng thiết bị để tránh bị điện giật.

1. Quạt của máy hút không khí ô nhiễm vào.
2. Tấm lọc trước lọc các phần tử lớn như bụi bẩn và lông, tóc.
3. Tiếp theo, tấm lọc carbon hoạt tính lọc bỏ các chất hóa học độc hại như formaldehyde, benzene, các
khí độc hại khác và mùi khó chịu khỏi không khí.
4. Cuối cùng, tấm lọc EPA lọc bỏ những phần tử nhỏ như phấn hoa, vi khuẩn hoặc virus.
5. Ánh sáng UV-C bên trong có thể bật tắt sẽ tiêu diệt vi trùng hay các loại mùi từ động vật, thức ăn
hoặc thuốc lá
6. Không khí đã lọc sạch được xả vào không gian xung quanh qua cửa thoát khí ở bên trên máy.

Tấm lọc EPA E12 có khả năng lọc ≥ 99.5%, nghĩa là loại bỏ tối thiểu 99.5% các phần tử (ví dụ:
vi khuẩn, virus và bụi mịn).

2. Mục đích sử dụng
Máy làm sạch không khí LR 310 là thiết bị chuyên dụng để lọc không khí trong nhà.

CẢNH BÁO
Nếu bạn đang mắc các bệnh nghiêm trọng về phổi hoặc đường hô hấp, hãy tham tham khảo ý 
kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị. Thiết bị chỉ được dùng với mục đích đã chỉ định trong 
hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các hư hỏng gây ra do sử dụng 
không đúng cách.
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3. Cảnh báo và lưu ý an toàn
Đọc kĩ các lưu ý này. Việc không tuân thủ theo các thông tin sau đây có thể gây thương tích cho
người sử dụng và hư hại đối với thiết bị.

CẢNH BÁO
Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ em để tránh nguy cơ gây ngạt thở.
Nguy cơ điện giật

CẢNH BÁO

Tắt thiết bị ngay khi có trục trặc và ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Không kéo dây nguồn hoặc kéo
thiết bị để ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không vận chuyển hoặc giữ thiết bị bằng dây
nguồn. Không để dây tiếp xúc với bề mặt nóng.
Luôn tắt thiết bị trước khi ngắt kết nối với nguồn điện.
Không được dùng tay ẩm ướt để rút dây cắm khỏi ổ điện.
Giữ thiết bị xa các nguồn nhiệt để tránh vỏ máy bị nóng chảy, dẫn đến hỏa hoạn
Không để các lỗ hở, dây cắm tiếp xúc với nước, hơi hoặc bất kì chất lỏng nào.
Không sử dụng thiết bị gần hỗn hợp khí dễ cháy hoặc dễ nổ.

•

•
 •
• • 
•

CẢNH BÁO
Chỉ sữa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy quyền. Việc sửa chữa 
không đúng có thể gây ra thiết hại đáng kể cho người sử dụng.
Không tự ý mở quạt của máy.

•

•

Không sử dụng thiết bị khi thiết bị đang bị che phủ bởi vật khác, ví dụ chăn, gối che phủ. 
Không sử dụng thiết bị gần xăng hoặc chất liệu dễ cháy khác.

•
•

 Nguy cơ cháy nổ
CẢNH BÁO

Thiết bị có thể gây cháy nổ nếu không được sử dụng đúng cách. Tuân thủ các chỉ dẫn sau:

Thao tác với thiết bị
CẢNH BÁO

Phải tắt nguồn và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện sau mỗi lần sử dụng và trước khi tiến hành vệ 
sinh.

•

Không khí ô nhiễm, chưa được lọc có thể gây ra những tác hại sau:
• Nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng và bệnh đường hô hấp.
• Các chất khí độc hại gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

• Tuyệt đối không chạm vào thiết bị khi thiết bị bị rơi xuống nước. Ngắt kết nối khỏi nguồn điện ngay
lập tức.

Sửa chữa thiết bị

4. Mô tả thiết bị

1
2

3

4

5
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1. Cửa xả khí
2. Bộ lọc combi (carbon hoạt tính/EPA E 12

Tấm lọc carbon hoạt tính: Lọc bỏ các khí độc
hại và mùi khó chịu.
Tấm lọc EPA E12: Lọc bỏ các phần tử như vi
khuẩn, virus, vụn mạt, phấn hoa và bụi mịn nhỏ

3. Tấm lọc trước
Lọc bỏ bụi bẩn thô, kích thước lớn, ví dụ: tóc.

4. Bảng điều khiển
5. Nắp vỏ thiết bị
6. Ánh sáng UV-C

Loại bỏ vi trùng và mùi khó chịu (từ động vật, 
thức ăn hay thuốc lá) bên trong khoang máy

7. Vỏ thiết bị
8. Cửa hút khí

Màn hình và các nút trên bảng điều khiển

1 Nút NGUỒN 

Bật/tắt thiết bị

2 Nút AUTO 
Kích hoạt chức năng tự động (tốc độ quạt tự động 
điều chỉnh theo chất lượng không khí xung quanh 
và đèn LED sáng cố định). Nếu đèn bên dưới 
"Thay thế bộ lọc" nhấp nháy, hãy thay đổi bộ lọc. 
Sau khi thay đổi, nhấn và giữ nút AUTO để đặt 
lại bộ đếm tự động

4 Nút ánh sáng UV-C 
Bật/tắt ánh sáng UV-C

5 Nút TIMER 
Thiết bị có chức năng hẹn giờ, giúp bạn có thể 
cài đặt số giờ hoạt động trước khi tự động tắt. 
Thiết bị có ba mức thời gian hẹn giờ: 2H (hai 
giờ), 4H (bốn giờ) và 8H (tám giờ).

3 Nút FAN SPEED 
Thiết bị có 3 tốc độ quạt       (chậm), 
(vừa) và           (nhanh).

Máy làm sạch không khí LR 310
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5. Hướng dẫn sử dụng lần đầu
5.1 Lấy máy ra khỏi hộp đựng
1. Mở thùng đựng máy.
2. Lấy máy ra khỏi thùng
3. Dỡ bỏ hết túi bóng bọc thiết bị Lấy bộ lọc combi ra khỏi thiết bị (xem phần “Thay bộ lọc”), bỏ túi
bọc. Sau đó lắp lại bộ lọc vào máy.
4. Kiếm tra thiết bị, đầu cắm và dây kết nối tránh trường hợp hỏng hóc.
5.2 Cài đặt thiết bị
1. Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn để tránh gây ồn và rung.

QUAN TRỌNG
Chỉ được di chuyển thiết bị bằng tay cầm ở phía sau

2. Đặt thiết bị sao cho tất cả các mặt của thiết bị cách các bề mặt khác ít nhất 30 cm.
3. Đảm bảo cửa hút khí và xả khí không bị kẹt.
6. Vận hành
6.1 Bật thiết bị
1. Luôn luôn thực hiện theo các bước trong mục 5 “Hướng dẫn sử dụng lần đầu”.
2. Cắm phích cắm vào ổ điện thích hợp. Lưu ý, đặt dây nguồn cần thận để người khác không vấp phải
3. Nhấn nút NGUỒN        để bật thiết bị.

Lưu ý 
Khi khởi động lần đầu, thiết bị đã được cài đặt sẵn tốc độ quạt gió ở mức trung bình

3 421

6.2 Chức năng tự động
Thiết bị có chức năng tự động. Khi chức năng tự động được bật, tốc độ quạt sẽ tự động điều chỉnh
theo chất lượng không khí xung quanh. Điều này có nghĩa là, chất lượng không khí xung quanh càng
kém thì tốc độ quạt được tự động cài đặt bởi thiết bị càng nhanh.
1. Để bật chức năng tự động, nhấn nút AUTO (        ) khi thiết bị đã được bật. Ngay khi chức năng tự
động được kích hoạt, đèn sẽ sáng phía trên nút AUTO.
2. Nhấn nút AUTO (        ) lần nữa để tắt chức năng tự động. Đèn phía trên nút AUTO sẽ tắt.

Lưu ý
Nếu đèn phía trên nút AUTO nhấp nháy, bạn phải thay thế bộ lọc. Để thực hiện việc này, hãy 
làm theo các hướng dẫn trong phần "Thay bộ lọc".

6.3 Tốc độ quạt gió 
Thiết bị có 3 tốc độ quạt: (chậm)         (vừa)            và  (nhanh)
• Để thay đổi tốc độ quạt gió, nhấn nút tốc độ quạt      . Tốc độ quạt được chọn sẽ hiển thị trên bảng

điều khiển.

6.4 Ánh sáng UV-C
Ánh sáng UV-C có tác dụng tiêu diệt vi trùng trong không khí bằng cách kích hoạt titan oxit để phá 
vỡ cấu trúc phân tử gây mùi (từ thuốc lá, thức ăn hoặc động vật).
1. Để bật ánh sáng UV-C, ấn nút UV-C (       ) trên thiết bị khi thiết bị đã được bật. Ngay khi ánh 

sáng UV-C được kích hoạt, đèn trên nút UV-C sẽ sáng.
2. Nhấn nút UV-C (       ) một lần nữa để tắt ánh sáng UV-C. Đèn trên nút UV-C sẽ tắt
6.5 Chức năng hẹn giờ
Thiết bị có chức năng hẹn giờ, cho phép người dùng cài đặt thời gian chạy của thiết bị trước khi thiết
bị tự động tắt. Thiết bị có 3 mức thời gian: 2H (2 giờ), 4H (4 giờ) và 8H (8 giờ).

• Để tắt hẹn giờ, nhấn nhiều lần nút TIMER (  ) nhiều lần cho tới khi đèn trên nút này tắt. Lúc 
này thiết bị vẫn tiếp tục hoạt động.

6.6 Thay bộ lọc 
Nên thay bộ lọc 3 lớp mới sau 4320 giờ hoạt động. Sau khoảng thời gian này, đèn LED xanh phía 
trên nút AUTO sẽ nháy sáng. Quy trình thay bộ lọc như sau:

2.

1. Ấn nút NGUỒN để tắt thiết bị, rút phích cắm
khỏi ổ điện

1.
2. Tháo nắp vỏ thiết bị như hình (dính nam
châm). Trước tiên, tách dính nam châm ở đáy, sau
đó là ở đầu

3. Kéo tấm lọc trước
ra và sau đó, kéo tấm
lọc combi, cần thận
kéo từ thanh chặn
cạnh

4. Lắp tấm lọc combi
mới. Để lắp đúng cách,
căn chỉnh tấm lọc với
các thanh chặn cạnh
như hình. Đặt tấm lọc
trước lên trước.

Để thay đổi thời gian, nhấn nút TIMER (     ). Thời gian được chọn sẽ hiển thị trên bảng điều  khiển.
Thiết bị sẽ tự động tắt sau khoảng thời gian đã được cài đặt đó.5

1.

2.
5. Lắp lại nắp vỏ như hình bên cho đến nắp cố
định chắc chắn vào vị trí. Đầu tiên, gắn dính nam
châm ở trên đầu và sau đó ở phía dưới.

6. Cắm phích cắm vào ổ điện. Đảm bảo không ai
bị vấp vào dây nguồn. Nhấn và giữ nút AUTO
(      ) trong năm giây. Bộ đếm giờ hoạt động
được đặt lại về 0.

Máy làm sạch không khí LR 310
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7. Vệ sinh và bảo quản
CẢNH BÁO
Trước khi vệ sinh, luôn đảm bảo ngắt kết nối phích cắm của thiết bị với nguồn điện đúng cách. 

7.1 Vệ sinh bộ lọc
Cần vệ sinh bộ lọc định kì (1 tháng/lần) để đảm bảo vệ sinh và thiết bị có thể vận hành hiệu quả, 
không xảy ra lỗi.
• Làm sạch bộ lọc ba lớp bằng cách sử dụng đầu chải của máy hút bụi. Để thực hiện vệ sinh kỹ

lưỡng, hãy kéo tấm lọc trước ra và làm sạch tấm lọc than hoạt tính nằm phía sau và tấm lọc EPA ở
mặt sau đầu chải của máy hút bụi. Sau đó lắp lại tấm lọc trước trên tấm lọc EPA.

Tấm lọc carbon hoạt tính Tấm lọc HEPA E12

Trước Sau

Máy làm sạch không khí LR 310

Nếu bạn muốn thay đổi bộ lọc combi theo các khoảng thời gian bạn muốn (ví dụ: sau sáu tháng), 
bạn có thể nhập ngày bạn muốn ở trên nhãn dán tại cạnh trên của bộ lọc combi.

7.3 Làm sạch vỏ thiết bị
Làm sạch vỏ thiết bị bằng vải hơi ẩm (dùng nước hoặc dung dịch vệ sinh nhẹ). Không sử dụng chất 
tẩy rửa hoặc các chất làm sạch gây mòn vì có thể làm hỏng bề mặt máy.
7.4 Bảo quản
Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, bạn nên vệ sinh và giữ thiết bị trong hộp đựng 
ban đầu và đặt ở nơi khô ráo, không đặt vật gì lên trên thiết bị

Làm sạch cảm biến cùng với cửa hút và cửa xả khí bằng bông ẩm. 
Sau đó, lau khô tất cả các bộ phận này bằng bông khô
Lắp lại nắp của cảm biến

QUAN TRỌNG 
Bộ lọc 3 lớp nên được thay mới sau 4320 giờ hoạt động (xem phần “Thay bộ lọc”). Không rửa để tái 
sử dụng
7.2 Vệ sinh cảm ứng phân tử bụi 
Bạn nên vệ sinh cảm ứng phân tử bụi 2 tháng 1 lần

Lưu ý
Nếu sử dụng thiết bị trong môi trường bụi bặm, bạn cần vệ sinh bộ phận này thường xuyên hơn
Để vệ sinh cảm biến, tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Mở và tháo nắp ở phía bên của vỏ 
thiết bị

8. Xử lý sự cố
Vấn đề Nguyên nhân Giải pháp

Không thể bật thiết bị Nắp vỏ thiết bị chưa được lắp 
chuẩn xác

Đảm bảo nắp vỏ được lắp đúng 
cách

Bộ lọc 3 lớp chưa được lắp 
chuẩn xác

Đảm bảo bộ lọc 3 lớp được lắp 
đúng cách

Chưa cắm phích cắm vào ổ điện Cắm phích cắm vào ổ điện 
thích hợp

Làm sạch bộ lọc (xem phần “Vệ 
sinh và bảo quản”)

Cửa hút/xả khí bị tắc nghẽn Đảm bảo cửa hút/xả khí 
không bị tắc nghẽn

Thiết bị phát ra tiếng ồn Có dị vật trong cửa hút/xả 
khí

Lấy dị vật ra khỏi cửa hút/xả 
khí

Các tấm lọc bị tắc Làm sạch bộ lọc (xem phần “Vệ 
sinh và bảo quản”)

Các tấm lọc chưa được lắp 
chuẩn xác

Lắp các tấm lọc đúng cách

Máy được đặt trên bề mặt 
không bằng phẳng

Đặt máy trên mặt phẳng chắc 
chắn

Các tấm lọc bị bẩnKhông khí xả ra không đủ

9. Thải bỏ
Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không còn sử
dụng được nữa. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải
điện và thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chính quyền địa phương
chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.
10. Linh kiện thay thế
Linh kiện thay thế được bán sẵn tại trung tâm bảo hành với các mã tương ứng. 
Bộ phận Mã bộ phận
Tấm lọc trước, tấm lọc combi (EPA + các bon hoạt tính) 660.12

11. Thông số kĩ thuật

Tên thiết bị LR 310
Nguồn điện Xem nhãn trên thiết bị
Công suất đầu ra 50 W
Kích thước (dài x rộng x cao) 324 x 162 x 409 mm
Trọng lượng 4.5 kg

Diện tích phòng phù hợp khoảng 56 m2
Điều kiện hoạt động cho phép            +5°C tới +40°C, độ ẩm tương đối ≤ 90%  (không ngưng tụ)
Loại bảo vệ Bảo vệ loại II / 

Ánh sáng UV Bước sóng 254 nm; vòng đời sử dụng khoảng 20,000 giờ
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