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Thông tin cần lưu ý Hành động cần tránh
Hành động cần 
thực hiện

Chỉ dẫn an toàn
Vui lòng đọc kỹ “Chỉ dẫn an toàn” và tuân thủ nghiêm ngặt những điều này khi sử dụng sản phẩm, để tránh gây thương 
tích cho người và những thiệt hại không đáng có về tài sản. 
Chỉ dẫn An toàn được chia thành hai phần: “Cảnh báo” và “Chú ý”, cả hai đều cung cấp những điều quan trọng.

● Trong trường hợp có bất thường, hãy ngừng sử 
dụng sản phẩm ngay lập tức, tắt nguồn và rút 
phích cắm ra khỏi ổ điện
Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến 
bóc khói, hỏa hoạn hoặc điện giật.
[Ví dụ về sự bất thường]

· Mùi khét hoặc tiếng ồn bất thường 
trong quá trình hoạt động

· Sự nóng lên bất thường của phích 
cắm và dây nguồn

· Nguồn điện không ổn định khi dây 
nguồn bị xê dịch

· Sản phẩm thường xuyên ngừng chạy 
trong quá trình hoạt động

· Người dùng cảm thấy tê hoặc bị điện 
giật khi chạm vào sản phẩm

→Trong trường hợp có những bất thường nêu 
trên, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm và liên 
hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm này.

 ● Không sử dụng sản phẩm này trong môi 
trường ẩm ướt như gần nguồn nước hoặc 
phòng tắm

 ● Không làm ướt hoặc ngâm sản phẩm với 
nước

 ● Thiết bị này không dành cho những người 
(kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể 
chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu 
kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được 
người chịu trách nhiệm về sự an toàn của 
họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết 
bị

 ● Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng 
chúng không nghịch thiết bị

 ● Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được 
thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của 
hãng hoặc những người có trình độ tương 
tự để tránh nguy hiểm

Không tháo rời

 ● Không tự mình tháo rời, sửa chữa 
hoặc sửa đổi sản phẩm

Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật 
hoặc thương tích.
Nghiêm cấm những người không có chuyên 
môn sửa chữa sản phẩm để tránh nguy hiểm.
Để sửa chữa, vui lòng tham khảo ý kiến của 
cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm này.

Sử dụng đúng phích cắm và dây nguồn
 ●Hãy vệ sinh phích cắm điện định 
kỳ
Bụi bẩn tích tụ có thể gây ra hỏa hoạn 
hoặc điện giật do lỗi cách điện.
 ●Cắm chắc phích cắm điện vào ổ 
cắm
Nếu không có thể gây cháy hoặc điện 
giật do đoản mạch.

 ●Đảm bảo rút phích cắm điện ra 
khỏi ổ cắm trước khi sửa chữa, 
kiểm tra hoặc di chuyển
Nếu không làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc 
thương tích.
 ●Không cắm hoặc rút phích cắm 
khi tay ướt
Làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc 
thương tích.

 ● Không sử dụng dây nguồn hoặc phích 
cắm điện bị hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng
Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn hoặc 
điện giật do đoản mạch.

 ● Không bật nguồn sản phẩm khi dây 
nguồn bị cuộn
Làm như vậy có thể gây ra hiện tượng rỗng ruột hoặc 
cháy do quá nhiệt. Đảm bảo kéo dài dây nguồn để sử 
dụng.

 ● Không kéo dây điện khi di chuyển và cất 
giữ
Làm như vậy có thể gây cháy hoặc điện giật.

 ● Không làm hỏng dây nguồn
Không làm hỏng hoặc đè dây nguồn, bẻ cong 
hoặc kéo căng dây nguồn, hoặc đặt vật nặng lên 
dây nguồn.
Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện 
giật do dây nguồn bị hỏng.

 ● Không sử dụng nguồn điện khác hơn 220-240V~
Làm như vậy có thể gây cháy hoặc điện giật.

 Cảnh báo Thao tác lỗi có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích 
nghiêm trọng.

Ngôn ngữ ký hiệu

Cấm

Không tiếp xúc với nước

Không ướt tay

Rút phích cắm
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 ●Không chặn đầu vào hoặc 
      đầu ra của không khí

Làm như vậy có thể gây ra biến 
dạng, hỏng hóc hoặc cháy 

 ● Không đưa ngón tay 
hoặc các vật kim loại 
vào đầu vào hoặc đầu 
ra của không khí

Làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc hỏng hóc.

 ● Không xịt chất lỏng lên sản
 phẩm này, chẳng hạn như thuốc
 diệt côn trùng, sản phẩm 
chăm sóc tóc hoặc dầu bôi trơn..

 ● Không sử dụng sản phẩm này 
gần các vật dễ bắt lửa hoặc dễ bắt lửa, 
chẳng hạn như dầu hỏa, xăng và chất pha 
loãng

 ● Không sử dụng sản phẩm này ở hoặc 
gần những nơi có bóng đèn

Làm như vậy có thể gây cháy.

 ●Đảm bảo cầm chắc tay khi lấy ẩn 
phẩm
Nếu không làm như 
vậy có thể làm rơi 
sản phẩm, dẫn đến 
thương tích hoặc hư 
hỏng cho người.
 ●Đảm bảo lắp đặt 
bảng điều khiển 
phía trước chắc 
chắn.
Nếu không 
làm như vậy 
có thể làm rơi 
sản phẩm do 
mặt trước bị 
lỏng, dẫn đến 
thương tích hoặc hư hỏng.

 ●Không chạy sản phẩm này khi sử 
dụng thuốc diệt côn trùng dạng 
khói có thể tỏa ra khói
Các thành phần dược chất có thể tích tụ 
bên trong máy và thải ra ngoài khi sản 
phẩm chạy lại, gây hại cho sức khỏe.
Sau khi sử dụng thuốc diệt côn trùng, 
vui lòng chỉ chạy sản phẩm này sau khi 
đã thông gió hoàn toàn.

 ●Đảm bảo thực hiện thông gió khi 
sử dụng với thiết bị đang cháy
Nếu không làm như vậy có thể gây ngộ 
độc carbon monoxide.
Sản phẩm này không thể loại bỏ các khí 
độc hại như carbon monoxide.

 Chú ý Thao tác lỗi có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích 
nghiêm trọng.

 ● Để rút phích cắm ra khỏi phích 
cắm, hãy giữ phần phích cắm và 
không kéo dây nguồn

Nếu không làm như vậy có thể gây ra 
hỏa hoạn hoặc điện giật do dây nguồn 
bị hỏng.

 ● Đảm bảo rút phích cắm khi không 
sử dụng trong thời gian dài

Nếu không làm như vậy có thể gây ra 
điện giật hoặc hỏa hoạn do cách điện 
của dây nguồn bị lão hóa.

Không lửa

 ● Không sử dụng sản phẩm này gần nguồn 
lửa và thiết bị sưởi

Có thể dẫn đến hoả hoạn

 ● Đảm bảo để sản phẩm tránh xa các vật liệu 
dễ cháy, thuốc lá hoặc nhang đang cháy, v.v.

Nếu không làm như vậy có thể gây ra hoả hoạn.

 ● Không sử dụng sản phẩm này ở những 
nơi trong phạm vi phun của hơi nước, 
chẳng hạn như máy tạo độ ẩm
Làm như vậy có 
thể làm giảm tuổi 
thọ màng lọc và 
gây ra điện giật 
hoặc hỏng hóc.

 ● Không dựa vào sản phẩm
 ● Không để sản phẩm trong tầm tay trẻ 
em

 ● Để sản phẩm tránh xa tầm tay trẻ em
Nếu không làm như vậy có thể gây ra 
thương tích khi sản phẩm bị lật đổ.

 ● Sản phẩm không được sử dụng cho 
trẻ em, những người bị khiếm khuyết 
về thể chất, nhận thức và trí tuệ, 
thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu hiểu 
biết

 ● Không sử dụng sản phẩm ngoài trời
Làm như vậy có thể gây đoản mạch hoặc 
cháy do hỏng hóc.

Rút phích cắm

Cấm
Cấm

Cấm

Cấm

Cấm
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 ●Không sử dụng sản phẩm này khi đã tháo 
màng lọc. 
Làm như vậy có thể không đạt được hiệu quả thanh lọc.

 ●Không sử dụng màng bị hỏng.
 Làm như vậy có thể gây ra lỗi hoặc giảm
 hiệu suất.

 ●Đảm bảo sử dụng và cài đặt đúng các 
màng lọc chuyên dụng.
 ●Không sử dụng sản phẩm như một máy 
thở
 ●Không sử dụng sản phẩm ở những nơi 
có khói.
Làm như vậy có thể làm giảm tuổi thọ của sản 

 ● Không sử dụng sản phẩm gần TV, radio, v.v. 
Làm như vậy có thể tạo ra nhiễu.

 ● Một tiếng bíp sẽ phát ra khi nhấn nút.
Khi sản phẩm ngừng chạy, tiếng bíp dài và tiếng 
bíp phát ra vào những lúc khác.
Một tiếng bíp cũng phát ra khi nhấn nút chuyển 
đổi màn hình ở trạng thái dừng.

Chỉ dẫn khi sử dụng

Xử lý chất thải
 ●Vui lòng vứt bỏ sản phẩm và bao bì theo quy định bảo vệ môi trường của địa phương.

Phương pháp vị trí lắp đặt

 ■Giữ khoảng cách sản phẩm với 
các vật dụng xung quanh
 ●Đặt sản phẩm ở nơi có không khí lưu thông tốt 
và không đặt sản phẩm gần thiết bị làm mát hoặc 
sưởi ấm.

 ●Đặt sản phẩm trên bề mặt phẳng và ổn định

 ●Không sử dụng nó trên các bề mặt không ổn 
định.
 ●Không sử dụng nó khi nó đang ở một góc.

 Làm như vậy có thể gây thương tích hoặc hỏng hóc do ngã.

 ■Chú ý
 ●Khuyến cáo rằng sản phẩm nên được sử dụng 
ở nhiệt độ phòng từ 0 đến 35 độ.
 ●Không sử dụng sản phẩm ở những nơi dễ bị 
ngưng tụ hoặc có nhiệt độ thay đổi lớn.
 ●Không hướng cửa thoát gió vào cây cảnh,… để 
tránh làm cây bị khô.

 ●Các vết bẩn có thể xuất hiện trên tường và 
những thứ tương tự xung quanh máy lọc không 
khí. Hãy chắc chắn dọn sạch chúng sau khi để 
máy ở cùng một nơi trong một thời gian dài.
 ●Không sử dụng ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh 
nắng mặt trời vì có thể bị hỏng hoặc mất màu.

Cách 60 cm

20cm以上Cách 20 cm

20cm以上Cách 20 cm
Mặt phẳng trơn tru
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Các bộ phận
 ■Mặt trước 

 ■Mặt sau

Màn hình điều khiển

Màng lọc thô

Mặt trước

Phần thân

Bộ làm lệch khí

Cửa thoát khí

Phích cắm điện

Dây điện

Nắp cảm biến bụi

Cảm biến

Xử lý (Trái / Phải)

Khí vào
(Bên trái và bên phải và bên 

dưới của bảng điều khiển phía 
trước)

Màng lọc hỗn hợp than hoạt 
tính HEPA
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Các bộ phận (tiếp)
 ■Bảng điều khiển

Nút đèn nền
Nhấn nút để bật đèn nền và màn 
hình chất lượng không khí trong nhà 
liên tục bật. Nhấn lại nút để tắt đèn 
nền. Trong khi nhấn nút trong khi 
vận hành, đèn nền của màn hình 
chất lượng không khí trong nhà sẽ 
sáng trong 2 phút.

SEV ——— severe (xấu)
L ———— light (nhẹ)
H ———— high (cao)
STD —— standard (tiêu chuẩn)
M ———— moderate (vừa phải)
Exc —— excellent (xuất sắc)

Màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà

Hiển thị nồng độ PM2.5 của không khí trong nhà được 
theo dõi bởi cảm biến và hiển thị bằng đồ thị sự thay 
đổi nồng độ trong vòng 14 phút và 14 giờ hoặc 14 ngày 
trước.

Thay đổi hiển thị (mức độ, thời gian, loại bụi)
Chuyển đổi màn hình phát hiện chất lượng không khí 
trong nhà.
Nút thời gian
Chuyển đơn vị thời gian trên màn hình.
Nút loại bụi
Chuyển đổi giữa màn hình Bụi trong nhà và PM2.5.

Thay đổi hiển thị (mức độ, thời gian, loại bụi)
Chuyển đổi màn hình phát hiện chất lượng không khí trong nhà.
Nút thời gian
Chuyển đơn vị thời gian trên màn hình.
Nút loại bụi
Chuyển đổi giữa màn hình House Dust và PM2.5.
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Nút Turbo
Nhấn nút, đèn báo sáng. KJ220F-
ACMS chạy trong khoảng 15 phút.

Nút Bật / Tắt
Nhấn nút này để bật nguồn và bắt đầu 
chế độ Vận hành tự động ở tốc độ 
thấp. Nhấn nút một lần nữa để ngừng 
chạy.

Nút Đặt lại
Sau khi thay thế màn hình bộ lọc và làm 
sạch cảm biến, nhấn nút này để tắt đèn 
báo Thay thế và Làm sạch cảm biến.

Nút và đèn báo chế độ
Nhấn nút, chế độ chạy lần lượt chuyển 
sang Thấp → Trung bình → Cao → Tự 
động. 

Đèn báo thay màng lọc
Đèn báo sẽ sáng khi cần thay 
màng lọc.

Đèn báo làm sạch cảm biến
Đèn báo sẽ sáng khi cảm biến cần 
được làm sạch.

Đèn báo ANION
Đèn báo ANION sáng lên khi 
bắt đầu hoạt động, tạo ra anion.

Thay đổi hiển thị (mức độ, thời gian, loại bụi)
Chuyển đổi màn hình phát hiện chất lượng không khí trong nhà.
Nút thời gian
Chuyển đơn vị thời gian trên màn hình.
Nút loại bụi
Chuyển đổi giữa màn hình House Dust và PM2.5.
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 ■Lắp đặt màn hình lọc
Đảm bảo lắp màng lọc thô trước khi cắm phích điện 
vào ổ cắm.

	 Nghiêng thân máy xuống theo chiều 
ngang để tháo bảng điều khiển phía 
trước
• Nhấc các đầu dưới của bảng điều khiển phía trước 

để tháo bảng điều khiển phía trước.

	 Tháo màng lọc thô
• Kéo hai móng vuốt trên ra ngoài.
• Kéo hai vuốt dưới ra ngoài để loại bỏ màn hình lọc 

trước.

Màng lọc thô

	 Lấy màng lọc hỗn hợp than hoạt tính 
HEPA từ bao bì

Màng lọc tổng hợp

 ●Để đảm bảo chất lượng, màng lọc được lắp trực 
tiếp vào thân máy ở trạng thái đóng gói trong bao 
ni lông. Hãy chắc chắn để lấy nó ra trước khi sử 
dụng.

Chuẩn bị trước khi sử dụng
	  Lắp đặt màng lọc tổng hợp

• Giữ bề mặt màng lọc hỗn hợp than hoạt tính HEPA 
hướng về hướng của bảng điều khiển phía trước 
trong khi lắp đặt.

• Việc lắp đặt ngược màng lọc tổng hợp sẽ làm giảm 
hiệu suất của nó.

	 Lắp đặt màng lọc thô
• Nhúng hai móng vuốt phía dưới vào cơ thể.
• Nhúng hai móng vuốt trên vào cơ thể.

	 Lắp nắp phía trước
• Gắn khóa trên bảng điều khiển phía trước bằng 

các móng vuốt trên thân và nhúng các móng vuốt 
bên dưới vào thân

.

 ■Kết nối với nguồn điện
• Đặt sản phẩm ở nơi ổn định, giữ phích cắm điện để 

cắm vào ổ cắm.
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Hướng dẫn sử dụngMàng lọc
 ■Các chức năng của màng lọc

Màng lọc thô

Lông thú cưng, bụi đất,...

Màng lọc hỗn hợp than hoạt tính HEPA

PM2.5
 Formaldehyde   

	 Nhấn nút Bật / Tắt
Chạy sản phẩm ở chế độ Tự động ở tốc độ thấp. 

※ Bạn cần chờ một khoảng thời gian từ khi kết nối 
với nguồn đến khi theo dõi bằng cảm biến.

Chú ý

 ● Do cảm biến có độ nhạy cao, ngay 
cả sương mù vô hình cũng có thể 
khiến cảm biến chạy khi sử dụng 
máy phun sương hoặc máy tạo ẩm 
siêu âm gần cảm biến.

	 Chọn chế độ chạy

Nhấn nút Chế độ để chuyển chế độ.

<Tự động>
Ở chế độ Tự động, sản phẩm sẽ tự động chuyển đổi 
lượng không khí theo nồng độ được giám sát bởi 
cảm biến.
※ Nếu máy dò chất lượng không khí trong nhà được 
chuyển sang màn hình PM2.5, lượng không khí sẽ 
được điều chỉnh theo nồng độ của PM2.5; Nếu máy 
dò được chuyển sang hiển thị Bụi trong nhà, lượng 
không khí sẽ được điều chỉnh bằng cách sử dụng chỉ 
báo Bụi trong nhà.

<Thấp, Trung bình, Cao>
Ở các chế độ Im lặng, Tiêu chuẩn và Nhanh chóng, 
sản phẩm có thể chạy liên tục mà không bị ảnh 
hưởng bởi cảm biến.
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Hướng dẫn sử dụng (tiếp)
■ Chế độ Turbo
 Đó là chế độ chạy tốc độ cao trong thời gian ngắn trong 

trường hợp không khí trong nhà bị ô nhiễm nghiêm trọng.

 Khi cần chế độ Turbo, nhấn nút Turbo để đèn báo sáng.

• KJ220F-ACMS chạy trong khoảng 15 phút ở chế độ 
turbo.

• Để dừng chế độ turbo đang chạy, hãy nhấn nút Bật / Tắt.
• Sau khi chế độ turbo ngừng chạy, sản phẩm sẽ chuyển 

sang chế độ Tự động ở tốc độ thấp.

■ Ngừng chạy
 Sản phẩm ngừng chạy và nguồn bị ngắt sau khi nhấn 

nút Bật / Tắt khi đang chạy.

■ Nút đèn nền
• Nhấn nút để bật đèn nền và màn hình chất lượng 

không khí trong nhà liên tục bật.

• Nhấn lại nút để tắt đèn nền. Trong khi nhấn nút 
trong khi vận hành, đèn nền của màn hình chất 
lượng không khí trong nhà sẽ sáng trong 2 phút.

※Đèn nền tắt sau khi sản phẩm ngừng chạy.

■ Anion
• Máy phát điện ANION tích hợp sẵn. Anion được 

tạo ra khi bắt đầu hoạt động.

 ■Điều chỉnh hướng không khí

 Sử dụng bộ làm lệch hướng không khí của cửa thoát 
khí để điều chỉnh hướng gió.

Không kéo bộ làm lệch hướng không khí
Vui lòng cài đặt bộ làm lệch hướng không khí theo các 
bước sau sau khi nó được tháo ra.

	. Đưa trục quay bên trái vào lỗ.
	. Uốn cong bộ làm lệch hướng không khí.
	. Đưa trục quay bên phải vào lỗ.
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Màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà

Hiển thị nồng độ PM2.5 của không khí trong nhà.

Hiển thị sự thay đổi nồng độ trong 
vòng 14 phút, trong vòng 14 giờ 
hoặc 14 ngày trước.
Giá trị mới được hiển thị ở bên phải 
của biểu đồ sau mỗi 2 phút, 2 giờ 
hoặc 2 ngày.

Hiển thị nồng độ PM2.5. (“0” 
được hiển thị trong khoảng thời 
gian từ khi kết nối với nguồn điện 
đến khi chạy cảm biến)

• Giá trị nồng độ hiện tại và sự thay đổi nồng độ vẫn có thể được hiển thị khi ngừng hoạt động.
• Nút vẫn có thể được nhấn để chuyển đổi khi ngừng hoạt động.
• Sau khi nguồn điện bị cắt hoặc rút phích cắm điện, hoạt động giám sát được đặt lại; sau khi bật nguồn, hoạt 

động giám sát được khởi động lại. Nhấn nút Đặt lại (đèn báo Thay thế và Cảm biến và Bụi trong nhà bị tắt) 
để theo dõi quá trình đặt lại.

• Giá trị hiển thị tối đa của màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà, PM2.5 là 500. Giá trị hiển thị 
không vượt quá giá trị tối đa khi theo dõi khói thuốc lá và khói nấu ăn có nồng độ cao.

■ Thay đổi màn hình
• Nhấn nút Dust Type sẽ chuyển giữa màn hình 

PM2.5 và bụi trong nhà. 

• Ở chế độ vận hành tự động, PM2.5 được hiển thị 
theo nồng độ của PM2.5, trong khi chỉ số Bụi trong 
nhà được hiển thị theo chỉ số Bụi trong nhà và lưu 
lượng không khí được chuyển đổi tự động.

Màn hình PM2.5

Màn hình đo bụi trong nhà

Hiển thị nồng độ tiêu chuẩn

Hiển thị nồng độ cao

Hiển thị mức
Các mức có thể được chuyển đổi khi nồng độ PM2.5 được hiển thị.
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 ●Đảm bảo tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ 
điện trước khi vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm.
 ●Không sử dụng chất tẩy rửa, chất pha loãng, 
xăng và thuốc tẩy, vv để làm sạch.

■ Phần thân(Khoảng mỗi tháng một lần)
• Vắt khăn mềm đã ngâm nước hoặc nước ấm (dưới 

40 ° C) để lau thân máy.

 ●Không đổ nước lên phần thân máy, nếu không có 
thể gây ra điện giật, thương tích hoặc trục trặc.
 ●Vui lòng tuân theo các lưu ý khi sử dụng khăn 
ướt hóa chất.

■ Vệ sinh và bảo dưỡng màng 
lọc(Khoảng mỗi tháng một lần)
• Bụi tích tụ trên màng lọc thô có thể làm giảm hiệu 

suất của sản phẩm. Sau khi mở ốp phía trước và 
tháo màng lọc thô , hãy nhớ làm sạch chúng bằng 
máy hút bụi.

Chú ý Không tiến hành bảo trì đối với màng lọc 
hỗn hợp than hoạt tính HEPA.

● Không sử dụng máy hút bụi để hút bụi từ màng  
lọc hỗn hợp than hoạt tính HEPA và không rửa 
chúng bằng nước.

● Không ấn mạnh hoặc bẻ cong màng lọc. Nếu 
không, hiệu ứng thanh lọc sẽ bị mất khi bị hỏng.

※Trong trường hợp có bất kỳ hư hỏng nào đối với 
màng lọc thô, vui lòng tham khảo ý kiến cửa hàng nơi 
bạn mua sản phẩm này.

Thay đổi nồng độ trong vòng 14 phút

Thay đổi nồng độ trong vòng 14 ngày

Thay đổi nồng độ trong vòng 14 giờ

■Đèn màn hình giám sát chất 
lượng không khí trong nhà
• Khi nhấn nút trong quá trình vận hành, đèn nền 

của màn hình giám sát chất lượng không khí trong 
nhà sẽ sáng trong 2 phút.

• Sau khi nhấn nút, đèn báo và đèn nền sẽ sáng. 
Màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà 
luôn bật.

Màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà (Tiếp) Làm sạch và bảo trì
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■ Đèn báo làm sạch cảm biến bật sáng
Đèn báo sẽ sáng khi cảm biến cần được làm sạch.

• Tháo nắp cảm biến ở bên thân máy và lau màn 
kính bằng tăm bông khô.

Nắp cảm biếnMàn kính

• Nhấn nút Reset sau khi vệ sinh xong để tắt đèn 
báo cảm biến sạch.

Nhấn nút trong lỗ Đặt lại trên bảng điều khiển.

※Cảm biến hoạt động bình thường ngay cả sau khi 
ngừng hoạt động. Do đó, cho dù sản phẩm có chạy 
hay không, đèn báo sẽ sáng để nhắc nhở việc vệ 
sinh cảm biến sau khoảng 3 tháng.

■ Đèn báo thay màng lọc
Đèn báo sẽ sáng khi cần thay màng lọc.

• Mua màng lọc tiêu hao và tham khảo các quy trình 
trong phần “Chuẩn bị trước khi sử dụng” để thay 
thế màng lọc.

• Nhấn nút Reset sau khi quá trình thay thế hoàn tất 
để tắt đèn thay màng lọc.

Nhấn nút trong lỗ Đặt lại trên bảng điều khiển.

※ Chu kỳ thay thế màng lọc liên quan đến tần suất 
chạy và nồng độ ô nhiễm không khí.

 ●Khi đèn báo "làm sạch cảm biển" và "thay màng 
lọc" bật sáng cùng lúc, nhấn nút Reset và cả hai 
đèn báo sẽ tắt cùng lúc.

Làm sạch và bảo trì
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Không hoạt động

Đèn báo hiệu thay màng 
lọc không sáng và hiệu 
ứng khử mùi hoặc khói 
trở nên yếu hơn.

Sản phẩm rung

 ●Phích cắm điện không được 
cắm vào ổ cắm

 ●Sản phẩm được sử dụng trong 
môi trường có không khí ô 
nhiễm nặng hơn các hộ gia 
đình thông thường

 ●Sản phẩm được đặt ở nơi 
không phẳng

 ●Cắm phích cắm điện vào ổ cắm.

 ●Thay màng lọc càng sớm càng tốt.

 ●Đặt sản phẩm ở nơi phẳng

Lỗi thường gặp Nguyên nhân có thể Giải pháp

 ●Màng lọc không được lấy ra 
khỏi bao bì

 ●Lấy màng lọc từ bao bì để lắp đặt 
thích hợp.

Không thể loại bỏ mùi và 
khói  ●Màng lọc chưa được lắp đặt

Xử lý sự cố
Vui lòng đọc kỹ nội dung dưới đây trước khi đưa đi sửa chữa để xác nhận xem có bất thường do các nguyên nhân sau 
hay không.

Giá trị hiển thị của màn 
hình chất lượng không 
khí trong nhà luôn là 500

Màn hình giám sát chất 
lượng không khí trong 
nhà không tối đi.

 ●Nồng độ ô nhiễm không khí 
vượt quá giá trị hiển thị tối đa.

 ●Đèn nền luôn sáng

 ●Khi theo dõi khói thuốc lá và khói 
nấu ăn có nồng độ cao, giá trị hiển 
thị không vượt quá giá trị hiển thị tối 
đa là 500 đối với PM2.5.

 ● Khi đèn nền tắt, đèn nền của màn hình 
giám sát chất lượng không khí trong nhà 
sẽ sáng trong 2 phút khi nút được nhấn 
trong quá trình hoạt động.

Nếu vấn đề không được giải quyết 
bằng các biện pháp trên

• Hãy liên lạc đến cửa hàng nơi bạn mua sản 
phẩm.

 Cảnh báo
 ●Không tháo rời, sửa chữa hoặc 
chỉnh sửa sản phẩm mà không 
được chấp thuận.

Đèn báo Anion không tắt  ●Máy phát Anion ở trạng thái bật 
trong quá trình hoạt động  ●Đây không phải là một lỗi.
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Thông số kỹ thuật
Mẫu số KJ220F-ACMS

Điện áp định mức 220-240V

Tần số định mức 50/60Hz

Công suất định mức 55W

Kích thước sản phẩm W400×D164×H536mm

Trọng lượng sản phẩm (Uớc lượng) 5.9kg

Chiều dài dây nguồn (Ước lượng) 2.0m

Bảo hành và hỗ trợ sau mua hàng

■ Màng lọc tổng hợp (màng lọc HEPA)
KJ220F-ACMS

 ●Đối với các sản phẩm bán lẻ, vui lòng tham khảo cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm này.

Vật tư tiêu hao

Hãy nhớ đọc kỹ các nội dung sau.
■ Thẻ bảo hành

Hãy nhớ lấy phiếu bảo hành từ cửa hàng nơi bạn mua 
hàng và xác nhận rằng các mục liên quan đã được điền.

Nếu phiếu bảo hành không xuất trình được trong thời 
hạn bảo hành thì chi phí bảo trì sẽ được thanh toán. Vì 
vậy, hãy giữ nó đúng cách.

■ Trong thời gian bảo hành
Thời gian bảo hành: một năm kể từ ngày mua.
Công ty sẽ bảo trì miễn phí theo Điều khoản bảo hành nếu 
xảy ra hỏng hóc trong thời gian bảo hành.

■ Quá thời hạn bảo hành
Vui lòng tham khảo ý kiến của các cửa hàng nơi bạn 
mua hàng. Chi trả phí bảo trì liên quan là cần thiết.

■ Về thời gian bảo hành cho các bộ phận
Thời hạn bảo hành cho các bộ phận quan trọng của sản 
phẩm sẽ là một năm sau khi công ty ngừng sản xuất.

■ Về dịch vụ sau bán hàng
Đối với các dịch vụ sau khi mua khác không được đề 
cập ở đây, vui lòng tham khảo cửa hàng nơi bạn mua 
hàng.

※ Sẽ không có thông báo nào khác được gửi trong điều kiện thay đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm.
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Điều khoản bảo hành

1. Bảo hành mang theo này bắt đầu từ ngày mua và sẽ hết hạn sau MỘT (1) năm để sửa các lỗi sản xuất gây ra trong quá trình sử 
dụng bình thường theo hướng dẫn sử dụng cũng như các biện pháp phòng ngừa nêu trên sản phẩm và bao bì.

2.    Để yêu cầu dịch vụ bảo hành mang theo, khách hàng nên mang thiết bị và phụ kiện hoàn chỉnh đến trung tâm dịch vụ của chúng 
tôi tại thị trường địa phương trong thời gian hoạt động cùng với phiếu bảo hành này và biên lai / hóa đơn gốc.

3. Nếu sản phẩm được xác nhận là bị lỗi bởi nhân viên được ủy quyền của nhà phân phối, công ty có thể tùy ý sửa chữa hoặc thay 
thế toàn bộ hoặc một phần của sản phẩm miễn phí.

4. Yêu cầu Bảo hành mang theo sẽ không hợp lệ và chi phí sửa chữa sẽ do khách hàng thanh toán trong các trường hợp sau.
(a) Hỏng hóc và hư hỏng do sử dụng không đúng cách và bảo trì trái phép.
(b) Hỏng hóc và hư hỏng do bất cẩn làm rơi sau khi mua.
(c) Hỏng hóc và hư hỏng do hỏa hoạn, động đất hoặc các thiên tai khác.
(d) Hỏng hóc và hư hỏng gây ra khi sản phẩm được sử dụng cho các mục đích thương mại như được sử dụng trong một ngành 
công nghiệp trong một thời gian dài, hoặc trên xe hoặc tàu.
(e) Hỏng hóc và hư hỏng do xử lý, vận chuyển và các quy trình khác.
(f) Không xuất trình được phiếu bảo hành và hóa đơn / biên lai gốc.
(g) Ngày mua, tên khách hàng, tên cửa hàng không được ghi trên phiếu bảo hành hoặc bị thay đổi.

5. Các dịch vụ bảo hành mang theo chỉ áp dụng cho các sản phẩm mua tại thị trường địa phương.

Máy lọc không khí※KJ220F-ACMS
Phiếu bảo hành này là giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí theo các điều khoản bảo hành sau đây trong trường hợp hỏng 

hóc trong thời gian tiếp theo kể từ ngày mua.

Ngày mua ※ Thời hạn bảo hành

Kể từ ngày mua:
1 năm (trừ vật tư tiêu hao)MM※DD※YY 

Tên Địa chỉ và tên cửa hàng

Địa chỉ và mã thư tín

Số điện thoại（　　　）　　　-　　 Số điện thoại（　　　）　　　-　　

Hướng dẫn đến Cửa hàng: Vui lòng điền vào các mục ※ trước khi bàn giao phiếu bảo hành cho khách hàng

※
C

ửa hàng

SẢN PHẨM 
& BẢO HÀNH

Quét mã QR để đăng ký bảo hành điện tử 
cho sản phẩm của bạn ngay hôm nay!
Áp dụng Điều khoản và chính sách.

Một sản phẩm của Nhật Bản
Sản xuất tại Trung Quốc

www.iris.conex-agency.com

Được nhập khẩu bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Tầng 1 căn 102, Liên kề 9, Căn số 2

Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê

Hà Đông, Hà Nội

※
Khách hàng


