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Chỉ dẫn an toàn
Để tránh gây thiệt hại, vui lòng đọc kỹ và làm theo “Chỉ dẫn phòng an toàn” dưới đây.

Nhắc nhở và cảnh báo.
 

KHÔNG ĐƯỢC 
PHÉP

NÊN ÁP DỤNG.

 Nguy hiểm Sử dụng không đúng cách có thể gây tử vong 
hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu ý về pin

Chắc chắn rằng

 ● Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các 
hướng dẫn khi thay pin
Nếu không tuân thủ có thể dẫn đến vỡ và 
rò rỉ pin, và gây ra hỏa hoạn, thương tích 
và ô nhiễm môi trường xung quanh.

 ● Khi bị rò rỉ pin và chất điện giải vào mắt, 
ngay lập tức rửa mắt bằng nước
Đi khám và điều trị ngay sau khi làm sạch 
để tránh các tổn thương cho mắt.

Không tháo rời

 ● Không tháo rời pin
Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa 
hoạn và thương tích do pin bị nóng và vỡ.

 Cảnh báo Sử dụng không đúng cách có thể gây tử vong 
hoặc thương tích nghiêm trọng.

Nghiêm cấm

 ● Vui lòng không phun hoặc dùng 
máy để hút hơi sương (thuốc trừ 
sâu, xịt tóc, dầu bôi trơn, v.v.)

 ● Không sử dụng trên các chất dễ 
cháy (dầu hỏa, xăng, nước pha 
loãng, mực máy photocopy, v.v.)

 ● Không hút khói và hơi nước
 ● Không hút các chất có bọt hoặc 
chất lỏng như chất tẩy rửa

 ● Tránh xa các nguồn có thể gây cháy, 
chẳng hạn như thuốc lá, v.v.
Nếu không làm như vậy có thể gây ra 
hỏa hoạn.

Tránh để thiết bị
dính nước

 ● Vui lòng không sử dụng sản phẩm này 
gần nguồn nước, phòng tắm hoặc môi 
trường ẩm ướt

 ● Vui lòng không làm ướt hoặc ngâm sản 
phẩm này hoặc bộ sạc trong nước
Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa 
hoạn hoặc điện giật.

Nghiêm cấm

 ● Không sử dụng pin không được chỉ định
 ● Không sạc pin theo cách không được 

chỉ định
 ● Không sử dụng pin của sản phẩm này 

trên các máy khác
 ● Không sạc pin ở nơi có nhiệt độ cao và 

ánh nắng trực tiếp
 ● Không đặt pin vào lửa hoặc làm nóng 

pin
 ● Không làm rơi, ném, đập hoặc đè lên pin
 ● Vui lòng giữ cho pin không bị ướt

Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến pin 
bị nóng, vỡ và rò rỉ, và gây cháy, thương tích 
và ô nhiễm môi trường xung quanh.

Định nghĩa ký hiệu

Chắc chắn rằng

 ● Thiết bị này không nhằm mục đích 
sử dụng cho những đối tượng (bao 
gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả 
năng thể chất, giác quan hoặc tinh 
thần, hoặc khả năng nhận biết kém, 
cần được giám sát hoặc hướng dẫn 
sử dụng thiết bị bởi một người chịu 
trách nhiệm về sự an toàn của họ

 ● Trẻ em nên được giám sát khi sử 
dụng

 ● Nếu dây kết nối bị hỏng, cần được 
thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý hoặc 
những người có trình độ chuyên môn 
tương tự để tránh nguy hiểm
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Tháo thiết bị

 ● Trong trường hợp bất thường hoặc 
hỏng hóc, vui lòng ngừng sử dụng và 
rút phích cắm sạc ra khỏi ổ cắm sạc 
ngay lập tức
Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến 
khói, lửa hoặc thậm chí là điện giật.

[Trường hợp bất thường]
• Âm thanh bất thường hoặc mùi đặc biệt
• Sạc nóng bất thường
➡Vui lòng ngừng sử dụng và kiểm tra với 

cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc với 
đại lý địa phương bằng cách gọi đến số tư 
vấn về các vấn đề liên quan.

Lưu ý về pin

Chắc chắn rằng

 ● Trong trường hợp rò rỉ chất điện phân 
hoặc có mùi, vui lòng tách sản phẩm 
khỏi tất cả các nguồn lửa ngay lập tức
Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa 
hoạn.

 ● Nếu chất điện giải vô tình văng vào da 
hoặc quần áo, vui lòng giặt bằng nước 
ngay lập tức
Nếu không làm như vậy có thể gây kích 
ứng da và làm hỏng quần áo.

Nghiêm cấm

 ● Trong trường hợp rò rỉ chất điện phân 
hoặc có mùi, vui lòng ngừng sử dụng 
ngay lập tức
Nếu không làm như vậy có thể gây nóng, cháy 
hoặc ô nhiễm.

 ● Khi thay pin, để pin xa tầm tay trẻ sơ 
sinh
Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến 
điện giật hoặc thương tích.

Sử dụng bộ sạc đúng cách

Chắc chắn rằng

 ● Vui lòng loại bỏ bụi khỏi phích cắm sạc 
thường xuyên
Bụi tích tụ có thể gây cháy hoặc điện giật 
do hỏng cách điện.

 ● Vui lòng sử dụng phích cắm bộ sạc 
đúng cách
Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa 
hoạn hoặc điện giật do đoản mạch.

Tránh để thiết bị
dính nước

 ● Vui lòng không cắm hoặc rút phích cắm 
khi tay ướt
Để tránh bị điện giật, bỏng và bị thương.

Nghiêm cấm

 ● Không sử dụng sản phẩm với phích cắm 
bị lỗi hoặc ổ cắm bộ sạc bị lỏng
Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa 
hoạn hoặc điện giật do đoản mạch.

 ● Vui lòng không sử dụng cấu hình khác 
hơn 100-240V ~
Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa 
hoạn hoặc điện giật.

 ● Vui lòng không cho phép trẻ em liếm bộ 
sạc
Hoặc nó có thể dẫn đến thương tích hoặc 
điện giật.

Không tháo rời

 ● Không tự mình tháo rời, sửa chữa hoặc 
sửa đổi sản phẩm
Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến 
hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.
Vui lòng kiểm tra với cửa hàng của bạn 
nơi bạn mua sản phẩm hoặc với đại lý địa 
phương bằng cách gọi đến số tư vấn để 
biết các vấn đề liên quan đến sửa chữa.

 Chú ý Cảnh báo về việc lạm dụng sản phẩm này có 
thể gây thương tích hoặc hư hỏng tài sản.

Nghiêm cấm

 ● Không sử dụng sản phẩm cho bất kỳ 
mục đích nào khác ngoài việc làm sạch
Nếu không làm như vậy có thể gây ra bất 
thường hoặc hỏa hoạn.

 ● Vui lòng không sử dụng sản phẩm 
ngoài mục đích dân dụng
Sản phẩm này được thiết kế như một sản 
phẩm dân dụng.
Vui lòng không sử dụng sản phẩm ngoài 
mục đích dân dụng, nếu không sẽ gây 
cháy.

Nghiêm cấm

 ● Không ngồi hoặc dựa vào sản phẩm
 ● Vui lòng không sử dụng ở gần trẻ em
 ● Không cho phép trẻ em chơi với sản 

phẩm này
Nếu không nó có thể gây ra thương tích.

 ● Sản phẩm chỉ được sử dụng trong nhà
Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa 
hoạn.
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Chắc chắn rằng

 ● Vui lòng sử dụng túi đựng bụi dùng một 
lần chính hãng
Nếu không, nó có thể gây ra hỏng hóc cho 
sản phẩm. Do đó, vui lòng lắp ráp túi bụi 
một cách chính xác.

Nghiêm cấm

 ● Không sử dụng túi đựng bụi đã bị hỏng
Nếu không, bụi hít vào sẽ lan rộng và có 
thể bị ố vàng hoặc gây hại cho sức khỏe. 

 ● Không sử dụng khi túi bị hỏng
Nếu không nó có thể gây ra thương tích. 
Vui lòng kiểm tra với cửa hàng của bạn 
nơi bạn mua sản phẩm hoặc với đại lý địa 
phương bằng cách gọi đến số tư vấn để 
biết các vấn đề liên quan đến sửa chữa.

Cấm lửa

 ● Tránh xa lửa và thiết bị sưởi
Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa 
hoạn do thiết bị nóng lên gây ra ngọn lửa 
lớn hơn.

Chỉ dẫn an toàn　

Tháo thiết bị

 ● Khi rút sạc, nhớ cầm vào thân sạc, 
không kéo cáp sạc
Nếu không làm như vậy có thể gây 
ra hỏa hoạn hoặc điện giật do dây bị 
hỏng.

 ● Vui lòng rút phích cắm khỏi ổ cắm 
sạc sau mỗi lần sử dụng
Nếu không làm như vậy có thể gây ra 
hỏa hoạn hoặc điện giật.

 ● Không tháo túi bụi trong khi vận hành
Nếu không làm như vậy có thể gây ra tai 
nạn

Nghiêm cấm

 ● Không tiếp tục sử dụng sản phẩm này 
khi đầu hút bị tắc

 ● Không chặn lỗ thông hơi
Nếu không làm như vậy có thể gây ra biến 
dạng, hỏng hóc hoặc cháy do quá nhiệt.

Nghiêm cấm
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Xử lý sản phẩm
 ●Khi vứt bỏ sản phẩm này, vui lòng tháo pin và xử lý theo quy định của địa phương.

Về các bộ phận tiêu hao
 ●Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.

Pin
CBL10815

Túi đựng bụi dùng một lần x 25
FDPAG1414

Bộ lọc bọt biển

Về pin đã qua sử dụng
 ●Không coi pin như rác thải thông thường trong 
gia đình. Pin nên được tháo ra và gửi đến một 
địa điểm “tái chế pin” gần đó.

 ●Để tháo pin, hãy sử dụng băng keo cách điện 
hai đầu pin.

 ●Không sử dụng cho các đối tượng sau, nếu không làm như vậy có thể làm tắc bộ lọc hoặc gây ra lỗi.

• Nước, chất lỏng, rác ẩm 
ướt, v.v.

• Một lượng lớn bột
• Kim loại sắc nhọn, thủy 

tinh, v.v.

• Cát, sỏi, v.v.
• Các vật dụng dính phân vật 

nuôi
• Quá nhiều rác	

• Những mảnh rác lớn
• Túi nhựa và vải có thể dễ 

dàng chặn các kênh bên 
trong

Chỉ dẫn khi sử dụng
 ● Vui lòng không để thiết bị dựa vào tường bằng các miếng chống trượt trong thời gian dài, để giảm nguy cơ rơi.
 ● Không đặt thiết bị thẳng đứng khi không sử dụng để giảm nguy cơ rơi.
 ● Không đặt thiết bị gần các vật dễ vỡ.
 ● Tránh xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi.
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Các bộ phận

Phần thân

Bảng điều khiển

Giao diện 
nguồn sạc

Lỗ thông  

Nút tháo rời

Túi đựng bụi

Ống nối dài

Bàn chải
(khi đầu quay hoạt động, 
nó có thể được sử dụng 
như một vòi chải.)

Nút loại bỏ đầu hút

Cần điều khiển

Đầu của máy hút

Nắp pin Cao su chống trượt
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 ■Phụ kiện

 ■Bảng điều khiển (cần điều khiển)

Forward

Túi đựng bụi dùng 

x25 miếng
(1 miếng đã được gắn sẵn 

trong máy)

Dây sạc

Đèn báo cảm biến bụi

Đầu cắm sạc

Nút chế độ tự động

Nút TẮT (dừng)

Nút chế độ Bình thường / Tăng áp

Đèn báo bộ sạc

Bộ sạc
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Chuẩn bị
Sử dụng như một máy hút bụi tiện dụng

• Lắp trực tiếp đầu hút vào thân máy.

Đầu của máy hút

Phần thân

Lắp chắc chắn 
cho đến khi bạn 
nghe thấy tiếng 
lách cách.

※	Sau khi lắp ráp, đặt sản phẩm nằm nghiêng 
để sản phẩm không bị đổ.

Cách tháo đầu hút / ống nối dài
• Để tháo đầu hút, nhấn và giữ nút tháo đầu 

hút trên đường ống nối dài và kéo nó ra.
• Để tháo ống nối dài, hãy nhấn và giữ nút 

tháo trên thân.

Nút tháo rời

Nút tháo rời
đầu của máy hút

 ■Lắp ráp máy hút bụi 

Sử dụng như một gậy hút bụi
①Chèn đường ống mở rộng vào phần thân
②Lắp đầu hút vào đường ống nối dài

②

①

Ống nối dài

Đầu của máy hút

Phần
thân

Lắp chắc chắn 
cho đến khi bạn 
nghe thấy tiếng 
lách cách.

Lắp chắc chắn 
cho đến khi bạn 
nghe thấy tiếng 
lách cách.

※	Sau khi lắp ráp, đặt sản phẩm nằm nghiêng 
để sản phẩm không bị đổ.
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 ■Sạc
 ●Pin không được sạc đầy khi mua. Đảm bảo 
sạc trước khi sử dụng. Phải mất đến 3 giờ để 
sạc hoàn toàn.

• Vui lòng cắm phích cắm của bộ sạc vào giao 
diện nguồn sạc của thân máy và cắm chặt 
bộ sạc vào ổ cắm.

Đèn báo pin

Dây cáp sạc

Giao diện nguồn sạc

Ổ cắm sạc

• Khi chỉ báo sạc màu đỏ, nó bắt đầu sạc.

BẬT

Pin

• Sau khi sạc, đèn báo sạc sẽ tắt.

TẮT

Pin

Về pin
 ● Không có gì bất thường khi pin và bộ sạc bị nóng khi 
đang sạc.
 ● Thời gian sạc và thời gian sử dụng sẽ thay đổi theo 
nhiệt độ pin và trạng thái sử dụng.
 ● Vui lòng sạc pin ở nhiệt độ phòng 5 ℃ -35 ℃. Nó không 
thể được sạc bình thường ở những nơi có nhiệt độ 
thấp hơn hoặc cao hơn hoặc tiếp xúc trực tiếp với 
ánh nắng mặt trời. Nó có thể dẫn đến thời gian phục 
vụ ngắn hơn hoặc thời gian sạc lâu hơn.
 ● Khi để ở trạng thái không sạc trong thời gian dài (hơn 
10 ngày), hãy nhớ sạc trước khi sử dụng.

 ■Dung lượng pin còn lại
• Khi dung lượng pin còn lại gần hết, đèn báo 

sạc sẽ nhấp nháy.

Nhấp nháy

Pin

Trạng thái đèn báo Dung lượng pin còn lại

Nháy chậm Dung lượng thấp

Nháy nhanh
(đèn báo sẽ tắt sau 

đó)
Hết pin

• Khi đèn báo sạc nhấp nháy, vui lòng sạc pin.

 ●Vui lòng đặt thiết bị nằm ngang 
trong khi sạc để tránh rơi.
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	 Nhấn nút và chọn chế độ hoạt động

• Sản phẩm sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ đã 
chọn.

Chế độ tự động
• Nhấn nút Chế độ tự động để bắt đầu chạy ở 

chế độ Tự động.

• Ở chế độ tự động, công suất hút sẽ được điều 
chỉnh tùy theo lượng bụi được cảm biến bụi 
phát hiện.

Số lượng 
bụi

Đèn báo cảm biến bụi Lực hút

Khi số 
lượng bụi 

nhiều
Đèn đỏ Mạnh

Khi số 
lượng bụi 

ít
Đèn xanh Yếu

※	Khi được sử dụng trên thảm và ga giường, nó có 
thể liên tục tăng lực hút vì nó phát hiện ra bụi nhà 
và các sợi lông rụng tích tụ bên trong.

Chế độ bình thường / Tăng áp
• Nhấn nút Chế độ bình thường / Turbo để bắt 

đầu chạy ở chế độ bình thường. Nhấn lại nút 
chế độ Bình thường / Turbo để chuyển sang 
chế độ tăng áp.

※	Mỗi lần bạn nhấn nút Bình thường / Tăng 
áp, chế độ bình thường và tăng áp sẽ được 
chuyển đổi.

• Chỉ báo cảm biến bụi cũng BẬT ở chế độ 
Bình thường / Turbo. Chuyển đổi Bình thường 
/ Tăng áp dựa trên màu chỉ báo.

※	Để điều chỉnh công suất hút theo màu của 
chỉ báo cảm biến bụi, hãy chạy ở chế độ tự 
động.

Hướng dẫn sử dụng

	 Bắt đầu dọn dẹp

Sàn nhà, v.v.
• Sử dụng đầu hút để di chuyển từ từ về phía 

trước và phía sau khi hút bụi.
• Khi làm sạch tatami, di chuyển đầu hút dọc 

theo lưới tatami.

	 Khi dọn dẹp xong, nhấn nút TẮT

• Thiết bị sẽ dừng lại.
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 ■Sử dụng như một máy 
hút bụi tiện dụng
Ống nối dài có thể được tháo rời và sử dụng 
như một chất tẩy rửa tiện dụng.

Đầu của máy hút

Sử dụng vòi chải
• Tháo đầu hút và xoay bàn chải hút gió, sau đó nó 

có thể được sử dụng như một đầu hút bàn chải.

Bàn chải

 ■Xử lý bụi bẩn
Việc tích tụ nhiều bụi trong túi chứa bụi sẽ làm giảm 
lực hút. Vì vậy, hãy làm sạch túi trước khi nó đầy.

	 Mở nắp túi đựng bụi và tháo bộ phận 
túi đựng bụi

• Đặt ngón tay của bạn lên phần mở và đóng 
của nắp và nhấc lên để mở.

Túi đựng bụi

Đóng / mở nắp

	 Tháo bộ phận túi bụi

•  Kéo thẳng lên và tháo ra.
Bộ phận túi đựng bụi

	 Xử lý chất bẩn
• Lấy một góc của túi đựng bụi thải bỏ, lấy nó ra 

khỏi dây buộc túi đựng bụi và vứt đi.
※	Bụi có thể rơi vãi, vì vậy hãy bỏ túi vào thùng rác
※	Không bỏ dây buộc túi bụi.

Túi đựng

Túi đựng bụi
dùng một lần

Tiếp tục →
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Hướng dẫn sử dụng  (tiếp)

	 Lắp túi bụi mới
• Lắp túi bụi dùng một lần vào gốc khóa của 4 phần 

của dây buộc.

※	Lắp túi bụi dùng một lần trước khi sử dụng.
※	Không dùng dâybuộc mở khóa.

	 Lắp túi bụi vào thân máy

• Trực tiếp lắp đặt từ trên xuống vào vị trí ban đầu.

※	Đẩy túi đựng bụi dùng một lần vào phần bên 
trong để tránh bị kẹt ở nắp bên ngoài của túi 
đựng bụi.

	 Đóng nắp túi bụi
• Vui lòng khóa tại chỗ cho đến khi bạn nghe thấy 

tiếng tách.

Nắp túi đựng bụi

※	Khi bộ phận túi bụi chưa được lắp đúng cách, nắp 
bên ngoài của túi bụi không thể đóng lại.

Khóa Cắm hoàn toàn túi 
bụi dùng một lần vào 
gốc khóa.

Vệ sinh và bảo quản

 Chú ý

 ● Khi vệ sinh và bảo dưỡng 
thiết bị, vui lòng dừng hoạt 
động, tháo sản phẩm ra khỏi 
bộ sạc.

 ● Vui lòng không phun nước. 
Nếu không làm như vậy có 
thể dẫn đến điện giật, thương 
tích hoặc hỏng hóc.

 ● Không vệ sinh thiết bị bằng chất tẩy rửa, nước, xăng, 
thuốc tẩy, v.v ...
 ● Không sử dụng giẻ lau tẩm hóa chất.

Phần thân, ống nối dài và bên ngoài 
của đầu hút
Khoảng một lần một tuần

• Vui lòng vắt sạch khăn ẩm bằng nước mát hoặc 
ấm (40 độ trở xuống) trước khi sử dụng và lau 
sạch bụi trên sản phẩm.

• Nếu có vết bẩn cứng đầu, vui lòng kiểm tra tại 
chỗ bằng một mảnh vải ẩm với một ít chất tẩy rửa 
trung tính, sau đó dùng khăn khô để lau sạch.

Đầu của máy hút

Phần thân

Ống nối dài
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Bộ lọc bọt biển　Khoảng ba tháng một lần

	 Tháo bộ phận túi bụi
• Tham khảo phần “Xử lý bụi bẩn” trên trang 11-12 để 

tháo bộ phận túi đựng bụi.

Bộ phận túi đựng bụi

	 Tháo bộ lọc bọt biển
• Nắm và kéo bộ lọc bọt biển ra khỏi phần chứa của 

túi bụi.

	 Rửa bộ lọc bọt biển bằng nước

• Sau khi làm sạch, vui lòng vắt và lau khô hoàn 
toàn.

Cảm biến bụi　Khoảng một lần một tuần

• Mở nắp túi đựng bụi, lấy bộ túi đựng bụi ra, cuộn 
khăn ăn vào tăm bông hoặc ngón tay và lau bộ 
cảm biến ở bên trái và bên phải bên trong khe hút 
gió.

• Nếu bụi bám vào cảm biến, nó có thể gây ra lỗi 
hoạt động. Hãy làm sạch nó thường xuyên.

Cảm biến bên phải

Cảm biến bên trái

Đầu của máy hút　Khi bụi lộ rõ

• Dùng nhíp loại bỏ tóc hoặc xơ rối ở phần dưới 
cùng.

• Khi bụi bị kẹt bên trong đầu hút, lực hút sẽ giảm.
• Kiểm tra thường xuyên và loại bỏ thùng rác bằng 

nhíp hoặc nẹp nếu thùng rác bị kẹt.

Dây buộc túi bụi　Khi bụi lộ rõ

• Nếu hộp đựng bị bẩn, hãy rửa sạch bằng nước và 
lau khô hoàn toàn.

Rửa bằng nước

Tiếp tục →



14

Hướng dẫn sử dụng  tiếp tục

	 Cài đặt bộ lọc bọt biển
• Vui lòng sử dụng tuốc nơ vít để lắp toàn bộ bộ lọc 

bọt biển vào phần chứa của túi bụi để tránh để lại 
các khoảng trống.

	 Lắp bộ phận túi bụi và đóng nắp túi bụi
• Tham khảo phần “xử lý chất bẩn” trên trang 11-12. 

Lắp bộ phận túi bụi và đóng nắp bên ngoài.

 ● Lắp bộ lọc bọt biển sau khi đã làm khô hoàn toàn.
 ● Đảm bảo lắp bộ lọc bọt biển, nếu không nó có thể 
gây ra hỏng hóc.

Cách thức thay thế pin
Sạc đúng cách. Nếu thời gian sử dụng vẫn ngắn hơn đáng 
kể, vui lòng thay pin.

 ■Tháo pin

	 Tháo nắp pin và tháo nắp pin

Nắp pin

※	Giữ gìn cẩn thận các vít đã tháo để tránh làm mất 
chúng.

	 Kéo nhẹ pin ra và lấy đầu nối ra
• Nhấn và giữ cần khóa đầu nối và tháo nó ra khỏi 

pin.

Khớp nốiPin

Công tắc khóa

	 Tháo pin và lấy nó ra

Pin

※	Không vứt bỏ pin cùng với rác gia đình thông 
thường. Hãy dán băng keo hai đầu pin để cách 
điện. Pin nên được tháo ra và gửi đến một địa 
điểm “tái chế pin” gần đó.

Ion lithium
để tái chế
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 ■Cài đặt pin
• Lắp pin theo thứ tự ngược lại với những gì đã làm 

khi tháo nó ra.

	 Lắp pin mới

Pin

 
Chú ý

 ● Khi lắp pin mới, trước 
tiên hãy di chuyển pin 
sang phía trên bên phải 
để tránh làm dây bị 
kẹp, sau đó lắp pin vào. 
Nếu không làm như vậy 
có thể gây ra điện giật 
hoặc hỏa hoạn do dây bị 
hỏng.

	 Kết nối với trình kết nối
• Chèn và ấn theo hướng của đầu nối để chốt khóa 

móc chắc chắn.

Móc

Khớp nối

	 Lắp pin chắc chắn và lắp nắp pin

Nắp pin

	 Vặn các vít để giữ cố định nắp pin
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Xử lý sự cố

Không có điện
(pin không chạy)

 ● Pin hỏng
 ● Sạc pin bằng cách sử dụng bộ sạc pin gắn liền 
với thân máy. (→Trang 9)➡ ➡

 ● Công suất còn lại ở mức thấp
 ● Sạc pin bằng cách sử dụng bộ sạc pin gắn liền 
với thân máy. (→Trang 9)➡ ➡

 ● Vui lòng đóng hoàn toàn nắp túi bụi.
 ● Nắp túi bụi không được đóng 
hoàn toàn➡ ➡

Lực hút yếu

 ● Bụi tích tụ trong túi bụi  ● Hãy làm sạch bụi bẩn. (→Trang 11)➡ ➡

 ● Bộ lọc bọt biển bị tắc
 ● Hãy chắc chắn để cài đặt một bộ lọc bọt biển. 
(→Trang 13-14)➡ ➡

 ● Bụi bị kẹt trong đầu hút và 
ống nối dài

 ● Hãy làm sạch đầu hút và đường ống nối dài. 
(→Trang 12-13)➡ ➡

Lực hút yếu, 
tiếng ồn hoạt 
động cao

Không có bụi 
bẩn nào được 
hít vào, nhưng 
chỉ báo cảm 
biến bụi màu đỏ

 ● Bụi trên cảm biến bụi  ● Vui lòng làm sạch cảm biến bụi. (→Trang 13)➡ ➡

Đèn báo cảm 
biến bụi không 
sáng màu xanh

 ● Được sử dụng trên thảm hoặc 
bộ đồ giường

 ● Đèn đỏ vẫn sáng vì nó phát hiện ra bụi nhà và 
những sợi lông rụng tích tụ bên trong.➡ ➡

Đèn báo cảm 
biến bụi không 
sáng đỏ

 ● Nếu đầu hút và ống nối dài 
không được lắp đặt, ánh sáng 
bên ngoài đi vào cảm biến bụi, 
dễ gây ra hoạt động không 
chính xác

 ● Nếu nó vẫn bị trục trặc, hãy lắp đầu hút, ống 
nối dài, v.v. rồi thử sử dụng lại.➡ ➡

Màu của chỉ báo 
cảm biến bụi đã 
thay đổi, nhưng 
công suất hút 
thì không

 ● Chạy ở chế độ bình thường 
hoặc chế độ tăng áp

 ● Ở chế độ bình thường hoặc tuabin, bất kể đèn 
báo cảm biến bụi có màu gì, nó đều hoạt động 
ở chế độ này. Để điều chỉnh công suất hút theo 
màu của chỉ báo cảm biến bụi, hãy chạy ở chế 
độ tự động. (→Trang 10)

➡ ➡

Khi hoạt động, 
lực hút mạnh và 
yếu.

 ● Chạy ở chế độ tự động
 ● Ở chế độ tự động, kết hợp màu của chỉ báo 
cảm biến bụi để thay đổi công suất hút. (→Trang 
10)

➡ ➡

Sự cố thường gặp Nguyên nhân Giải pháp

Vui lòng xác nhận các vấn đề sau sau khi đọc kỹ hướng dẫn vận hành trước khi giao cho sửa chữa.
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 ● Bộ sạc không được cắm chắc 
chắn vào ổ cắm

 ● Vui lòng cắm chặt bộ sạc vào ổ cắm.➡ ➡Không sạc

 ● Thời gian sạc sẽ lâu hơn tùy 
thuộc vào nhiệt độ phòng và 
thời gian phục vụ

Khi sạc, đèn báo 
sạc không tắt

➡

 ● Vui lòng sạc ở nơi có nhiệt độ phòng 5 - 35 độ C 
và không có ánh nắng trực tiếp.➡
 ● Thời gian sạc sẽ lâu hơn tùy thuộc vào nhiệt độ 
phòng và thời gian sử dụng Nếu đèn báo sạc 
không tắt sau khi sạc hơn 5 giờ, vui lòng kiểm 
tra với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc 
với đại lý địa phương bằng cách gọi đến số tư 
vấn.

➡

Ngay cả khi sạc 
xong, pin nhanh 
hết

 ● Nếu nhiệt độ trong nhà nơi 
chân không đang sạc quá thấp 
hoặc quá cao, thiết bị có thể 
không được sạc bình thường

 ● Vui lòng sạc ở nơi có nhiệt độ phòng 5 - 35 độ C 
và không có ánh nắng trực tiếp.➡ ➡

 ● Thời lượng pin đã hết hạn
 ● Sạc đúng cách. Nếu thời gian sử dụng vẫn 
ngắn hơn đáng kể, vui lòng thay pin. (→Trang 
14-15)

➡ ➡

Thân máy và bộ 
sạc nóng lên khi 
đang sạc

 ● Pin và mạch hơi nóng lên do 
dòng sạc

 ● Bình thường.➡ ➡

Thân máy nóng 
khi đang sử 
dụng

 ● Thân máy nóng do pin hoặc 
động cơ bị nóng lên

 ● Bình thường.➡ ➡

Nếu vấn đề không được giải quyết 
bằng cách sử dụng các giải pháp trên

Vui lòng kiểm tra với cửa hàng của bạn hoặc với đại lý 
địa phương bằng cách gọi đến số tư vấn.

 Cảnh báo
 ● Không tự mình tháo rời, 
sửa chữa hoặc biến đổi 
sản phẩm.



18

Thông số kỹ thuật
Khả năng chứa bụi 0.3L

Nhiệt độ sạc 5-35 độ C

Thời gian hoạt 
động liên tục※1

Bình thường (khoảng) 20 phút

Tăng áp (khoảng) 9 phút

Tự động※1(khoảng) Khoảng 30 phút (thay đổi theo trạng thái hoạt động)

Pin Pin Lithium-ion

Dung lượng pin 1,500mAh

Tuổi thọ pin Khoảng 500 lần sạc

Điện áp định mức 10.8V	

Sạc nguồn điện 
(bộ sạc)

Đầu vào 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A

Đầu ra 13.7V	 , 0.5A

Thời gian sạc (khoảng)
3 giờ (Thời gian sạc sẽ lâu hơn tùy thuộc vào nhiệt độ 

phòng và thời gian hoạt động)

Kích thước sản 
phẩm (khoảng)

Chỉ phần thân máy W96×D485×H144mm

Khi lắp ráp ống nối dài và đầu 
hút

W236×D162×H1003mm

Trọng lượng sản 
phẩm (khoảng)

Chỉ phần thân máy 0.9kg

Khi lắp ráp ống nối dài và đầu 
hút (bao gồm pin)

1.2kg

Phụ kiện
Bộ sạc

Gói bụi dùng một lần x 25
(1 bộ đã được đặt sẵn trong thân máy)

※ 1 lần sạc đầy, nhiệt độ ban đầu của pin: 20 độ C.
※		Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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Bảo hành và hỗ trợ sau mua hàng
Hãy chắc chắn để đọc kỹ các nội dung sau đây.

■ Thẻ bảo hành
Hãy chắc chắn nhận được thẻ 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. Nó là cần thiết để trả chi phí bảo trì liên 
quan.

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

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



Điều khoản bảo hành

1. Bảo hành mang theo này bắt đầu vào ngày mua và hết hạn sau MỘT (1) năm để bảo hành 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 theo 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 thảm họa thiên nhiên khác.
(d) Hỏng hóc và hư hỏng gây ra khi sản phẩm được sử dụng cho mục đích thương mại như sử dụng trong công 

nghiệp trong 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 biên lai / hóa đơn gốc.
(g) Ngày mua, tên khách hàng, tên cửa hàng không 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 hút bụi không dây　IC-SLDC8
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 

Họ và tên Địa chỉ và tên cửa hàng

Địa chỉ và mã bưu điện

SĐT （　　　）　　　-　　 SĐT （　　　）　　　-　　

Hướng dẫn mua sắm: vui lòng điền vào các mục với ℃ trước khi bàn giao phiếu bảo hành cho khách hàng.

Thẻ bảo hành

K
h

ách
 h

àn
g

※
C

ử
a h

àn
g

SẢN PHẨM
& BẢO HÀNH

Quét mã QR để kiểm tra thông tin 
sản phẩm và chính sách bảo hành 
của sản phẩm 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, Liền kề 9, Căn số 2
Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê
Hà Đông, Hà Nội


