
Hướng dẫn sử dụng
1. Có công tắc điều chỉnh theo từng mức để điều chỉnh theo ý muốn.
2. Đảm bảo hiệu điện thế phù hợp, cường độ dòng diện không thấp hơn 10A.
3. Khi sử dụng, vặn công tắc nhiệt độ theo chiều kim đồng hồ lên mức cao nhất,

nhiệt độ trong phòng sẽ tăng lên.
4. Trong khi sử dụng, nếu thấy nhiệt độ trong phòng quá cao, thì có thể chỉnh

xuống mức ‘middle‘ hoặc ‘low’ để giảm nhiệt độ trong phòng.
5. Trong lúc hoạt động, máy sưởi sẽ duy trì mức nhiệt độ yêu cầu. Khi nhiệt độ

trong phòng đạt mức nhiệt độ yêu cầu, máy sưởi sẽ tự động tắt. Khi nhiệt độ
trong phòng thấp hơn mức nhiệt độ yêu cầu, máy sưởi sẽ tự động khởi động.

6. Tắt nút điều chỉnh nhiệt, đèn báo sẽ tắt.
Thông số kỹ thuật

Model Hiệu điện
thế

Tần số Công
suất máy

Công suất
quạt

Quy cách Bảo vệ
chống giật

OFR379 230V 50Hz 2000W 400W 9 thanh
sưởi Loại I

Sơ đồ mạch điện
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Hướng dẫn sử dụng máy sưởi dầu
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
 Bảo quản sách hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu
Máy sưởi dầu sử dụng ống nhiệt điện tử như thanh đốt nóng để làm nóng dầu bên
trong. Loại máy sưởi này hoạt động rất tốt, tuổi thọ sử dụng cao. Thích hợp dùng
cho gia dình và văn phòng..
Đặc điểm
1. Chất lượng tốt, bền.
2. Làm nóng dầu đạt hiệu quả cao, làm nóng nhanh, không gây mùi khó chịu,

không gây tiếng ồn.
3. Công tắc xoay, điều chỉnh 3 mức nhiệt độ.
4. Có lắp cầu chì nhiệt độ để tránh quá nhiệt.
5. Sử dụng thuận tiện, dễ thay thế.
6. Thiết kế kiểu giường đẩy, di chuyển dễ dàng.

Lưu ý
1. Đặt máy ở nơi bằng phẳng.
2. Không dùng ở những nơi dễ xảy ra cháy nổ, không dùng trong nhà tắm, buồng

tắm, bể bơi.
3. (Đặc biệt là trẻ em) không thò tay hoặc chọc vào lỗ, khe của máy sưởi..
4. Khi sử dụng, đặt máy cách tường và các vật xung quanh ít nhất 20cm. Tạo

khoảng trống 1m phía trên máy để  lưu thông không khí.
5. Không dùng chung ổ điện với các thiết bị khác.
6. Không che đậy máy để tránh quá nhiệt

Tuyệt đối không đặt máy sưởi ngay dưới ổ cắm.
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7. Rút phích điện ra trước khi vệ sinh máy.
8. Một loại dầu đặc biệt với lượng vừa đủ đã được cho vào máy sưởi này. Nếu

máy bị dò rỉ dầu, vui lòng liên hệ nhà sản xuất hoặc nhân viên bảo hành vì khi
sửa máy sẽ phải mở bình dầu.

9. Làm đúng nguyên tắc khi loại bỏ dầu thải.
10. Nếu dây điện bị đứt, phải liên hệ nhà sản xuất hoặc nhân viên bảo hành hoặc

thợ điện đến sửa để tránh điện giật.
11. Rút phích điện khi không sử dụng.
12. Trong khi chạy máy sưởi, không mở cửa nhà / cửa sổ liên tục để tránh bị tản

nhiệt ra ngoài.
13. Những người (bao gồm trẻ em) bị dị tật, bị thiểu năng, hoặc thiếu kinh nghiệm

và kiến thức không được sử dụng thiết bị này, trừ phi họ được giám sát hoặc
hướng dấn sử dụng bởi người có thể chịu trách nhiệm an toàn cho họ.

14. Trẻ em không được đùa nghịch với thiết bị này.
Lưu ý: Máy sưởi này không có thiết bị kiểm soát nhiệt độ trong phòng. Không
được dùng trong phòng nhỏ có nhiều người khó lưu thông không khí, trừ khi có sự
hướng dẫn giám sát phù hợp.

Sử dụng chế độ hẹn giờ
Máy sưởi sẽ luôn ở trạng thái ON khi công tắc ở vị trí TIMER (I).
Máy sưởi sẽ luôn ở trạng thái OFF khi công tắc ở vị trí TIMER (0).
Chế độ hẹn giờ sẽ hoạt động khi công tắc ở vị trí TIMER  ( ).
Để hẹn giờ, xoay mặt đồng hồ theo chiều kim đồng hồ cho đến khi thời gian hiện

tại thẳng hàng với mũi tên chỉ dẫn ở giữa.
Khi muốn bật máy sưởi lên, đẩy phân khúc thời gian tương ứng theo hướng từ
giữa ra ngoài. Mỗi phân khúc là 15 phút Ví dụ, nếu muốn máy sưởi ON liên tục
2 tiếng, đẩy 8 phân khúc theo hướng từ giứa ra ngoài.
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Cấu tạo

Hướng dẫn lắp máy:
Khi đóng gói, máy và chân máy đóng rời. Cần lắp chân máy vào máy trước khi
khởi động máy.
Lưu ý: Không bật máy khi chưa lắp chân máy. Chỉ bật khi máy ở vị trí thẳng đứng.
(chân máy ở dưới cùng, phần điều khiển ở trên cùng). Bất kỳ vj trí nào khác đều
có thể gây ra nguy hiểm.

 Đặt ngược thân máy vào chỗ phẳng nhẵn, đảm bảo máy được đặt chắc chắn
không bị đổ.

 Không cất máy khi máy vẫn nóng.
 Khi lắp dàn chân máy vào thân máy, nên lắp đầu ren bu-lông chữ U vào các lỗ

trên dàn chân máy.
 Lắp ốc vào bu-lông chữ U rồi vặn chặt.
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Công tắc
Nút bấm bộ điều nhiệt

Panô plastic
Đồng hồ hẹn giờ
Quạt (có thể điều chỉnh)
Công tắc quạt

Giá đỡ dây

Bánh xe đẩy



Hướng dẫn sử dụng giàn phơi

2 thanh ngang hai bên giàn phơi có thể dùng để sấy khăn ẩm (không ướt
sũng) bằng hơi nóng từ máy sưởi.

Lưu ý:
- không dùng để phơi sấy quần áo / khăn quá ẩm hoặc ướt sũng
- chỉ dùng để phơi sấy đồ ẩm
- không để quần áo / khăn phơi sấy chạm vào máy sưởi
- không phơi sấy quần áo mỏng hoặc các chất liệu không chịu được

hơi nóng.
- Không phơi sấy vật dễ cháy (như quần áo dính dầu…)
- Không đặt bất kỳ vật gì lên tấm kim loại (xem chỉ dẫn bên dưới)

khi giàn phơi đã lắp vào máy sưởi
- Không dùng giàn phơi này cho các máy sưởi khác, hoặc vì bất kỳ

mục đích gì khác.

a. ống nhôm : 2 cái
b. giá đỡ: 2 cái
c. tấm kim loại : 1 cái (lưu ý:  không đặt bất kỳ vật gì lên tấm này khi

máy sưởi đã bật)

Cách lắp giàn phơi:
1. Cài chặt 2 ống nhôm và tấm kim loại vào một giá đỡ, rồi cài tiếp

vào giá đỡ còn lại (xem hình 1)

          Hình 1                                       Hình 2

2. Đặt giàn phơi đã được lắp xong (xem hình 2 ) vào giữa các thanh
sưởi và ấn chặt  xuống (xem hình 3). Chú ý hai đầu giàn phơi
phải đặt chắc chắn giữa các thanh sưởi.

         Hình 3




