HOTLINE: 19006852

Máy lọc không khí và tạo độ ẩm
Beurer
LR330

2. Bể nước và ren cắm
3. Lỗ thoát khí
4. Màn hình
5. Lỗ dẫn khí
6. Bộ lọc Combi (than hoạt tính / HEPA lớp 10)
7. Bộ lọc trước
8. Nắp bộ lọc
9. Cáp nguồn
10. Bộ đĩa
11. Khay
Màn hình hiển thị và Nút chức năng

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản
phẩm Beurer LR330 của chúng tôi, vui lòng đọc
kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.
1. Mô tả khái quát
Thiết bị

1. Nút ON/OFF (Bật/Tắt thiết bị)
2. Nút hẹn giờ (tự động Tắt)
3. Nút Tốc độ quạt
4. Nút chọn Độ ẩm không khí mong muốn
5. Nút thay bộ lọc
6. Biểu tượng hẹn giờ
7. Biểu tượng Bể chứa nước trống
8. Biểu tượng Thay đổi bộ lọc
9. Độ ẩm mong muốn / độ ẩm hiện tại
10. Mức độ ẩm
2. Hướng dẫn sử dụng.

1. Nắp thiết bị
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động ngắt khi độ ẩm trong phòng đã đạt tới mức
bạn lựa chọn.

Lưu ý: Khi chọn CO (Liên tục), thiết bị sẽ liên tục
làm ẩm không khí cho đến khi hết nước trong bể
chứa.


+ B3: Làm đầy bể chứa với nước mát.
+ B4: Đóng nắp bể chứa nước.
+ B5: Cẩn thận đặt bể chứa lại vị thí ban đầu
(đặt từ phía trên thiết bị một cách cẩn thận).
+ B6: Đóng nắp thiết bị
+ B7: Cắm cáp nguồn vào ổ điện thích hợp.


Bật/Tắt thiết bị

+ Để bật thiết bị, bấm nút ON/OFF
. Thiết bị lúc
này sẽ hoạt động với mức độ ẩm trung bình.


Đặt giờ: Nhấn nút TIMER
để hẹn giờ hoạt
động cho thiết bị, cho đến khi chọn được giá
trị mong muốn. Có các mốc thời gian như sau:

Tín hiệu : Bể chứa nước rỗng

Khi bể chứa nước rỗng, biểu tượng
xuất hiện
trên màn hình, thiết bị sẽ tự động tắt.
Để làm đầy bồn chứa nước:
+ B1: Nhấn nút ON/OFF để tắt thiết bị.
+ B2: Rúi cáp nguồn khỏi ổ cắm.
+ B3: Tháo nắp thiết bị
+ B4: Tháo bể chứa ra khỏi thiết bị, tháo nắp bể
chứa.
+ B5: Làm đầy bể chứa với nước mát.
+ B6: Đóng nắp bể chứa nước.
+ B7: Cẩn thận đặt bể chứa lại vị thí ban đầu
(đặt từ phía trên thiết bị một cách cẩn thận).
+ B8: Đóng nắp thiết bị
+ B9: Cắm cáp nguồn vào ổ điện thích hợp.
 Thay bộ lọc combi và bộ lọc trước

Lưu ý: Khi chọn CO (Liên tục), thiết bị sẽ liên tục
làm ẩm không khí cho đến khi hết nước trong bể
chứa.
 Chọn chế độ tạo ẩm
Có 3 mức tạo ẩm sẽ xuất hiện trên màn hình, để
lựa chọn mức tạo ẩm, nhấn nút tốc độ quạt
Các bộ lọc combi và các bộ lọc trước nên được thay
thế bằng các bộ lọc mới sau 1000 giờ hoạt động. Sau
1000 giờ hoạt động, tín hiệu "CL" nhấp nháy trên
 Chọn mức độ ẩm mong muốn
Bạn có thể lựa chọn mức độ ẩm theo các mức
dưới đây bằng các nhấn nút

. Thiết bị sẽ tự

màn hình và các biểu tượng thay thế bộ lọc
xuất hiện.
1. Ngay sau khi "CL" xuất hiện trong màn hình, tắt
thiết bị và ngắt kết nối thiết bị từ ổ cắm.
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2. Thay lọc combi và các bộ lọc trước như thể hiện
trong hình ảnh.
3. Kết nối phích cắm vào ổ cắm và bật lại thiết bị.
4. Nhấn và giữ nút
trong 5 giây. Thiết bị phát ra
1 tín hiệu âm thanh và biểu tượng thay thế bộ lọc
biến mất trên màn hình hiển thị.
Lúc này bộ tính giờ hoạt động sẽ trở về mốc 0.
3. Bảo quản và lưu trữ.
Tháo và vệ sinh từng bộ phận theo hướng dẫn dưới
đây:
 Khay :
Rửa khay 2 tuần một lần với nước ấm.
Trước khi kéo khay ra để vệ sinh, trước tiên bạn
phải kéo bể nước ra khỏi máy lọc không khí từ
phía trên.
 Bộ đĩa:
Trước tiên bạn phải kéo bộ đĩa ra khỏi máy lọc
không khí như hình dưới đây.






Làm sạch bộ đĩa 2 tuần một lần với nước ấm và
khăn mềm.
Chỉ được lau chùi máy cẩn thận bằng khăn ẩm
Không được dùng các loại xà phòng hoặc dung
môi để lau thiết bị
Trong bất kỳ trường hợp nào, không được
phép làm ướt thiết bị
Không được đặt các vật nặng lên trên thiết bị.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT
Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội
Hotline: 19006852
Chi nhánh:Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM
Email: info@thietbiyte-eu.vn
Website:http://www.thietbiyte-eu.vn - http://www.beurer-vietnam.com

