
MÁY SƯỞI DẦU FUJIE 

MODEL: OFR4409 

HƯỚNG DẪN AN TOÀN 

Cảnh báo: Đọc và lưu giữ tài liệu hướng dẫn hoạt động và an toàn này trước khi sử dụng máy sưởi. Nếu 

bạn chưa hiểu hãy gọi tới bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin về sản phẩm.  

Cảnh báo:  

Việc không tuân thủ các biện pháp hướng dẫn an toàn có thể dẫn đễn các tai nạn không mong muốn. 

TRÁCH NHIỆM CỦA QUY KHÁCH 

Máy sử dụng điện có thế được tiếp xúc hay sử dụng bởi nhiều người, sẽ khó kiểm soát khi các mối nguy 

hiểm có thể gây ra nguy hiểm cũng như các chấn thương nghiêm trọng hoặc nguy hiểm hơn. Việc sử 

dụng sản phẩm không đúng hướng dẫn có thể gây ra những tai nạn bao gồm ( không giới hạn) như các 

chấn thương, vỡ , cháy nổ, điện giật và hư hỏng hệ thống điện. những hướng dẫn này nhằm mục đích 

cung cấp cho bạn nhưng thông tin cần thiết khi sử dụng về sản phẩm để tránh những chấn thương có 

thể phòng tránh được. 

Khi sư dụng các thiết bị điện, các biện pháp phòng ngừa luôn được đưa kèm sau để giảm các nguy cơ 

cháy nổ, điện giật, và các chấn thương khác tới người sử dụng  bao gồm các điều sau: 

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dung máy sưởi 

2. Máy sưởi rất nóng khi sử dụng. để tránh bị bỏng không nên tiếp xúc trực tiếp với da trần với bề mặt 

các thanh tản nhiệt sử dụng các tay cầm khi di chuyển máy. Giữ các vật liệu dễ cháy hoặc biến dạng 

như chăn ga, gỗ rèm cửa , giấy quần áo cash xa ít nhất so với máy là 0.9m từ phía trước và xung 

quanh, đảm bảo luồn không khí lưu thông qua máy. 

3. Sự cẩn trọng là cần thiết khi sử dụng bất kỳ dòng máy sưởi nào, đặc biệt với trẻ em hay người 

khuyết tật . với họ cần có người giám sát khi sử dụng. 

4. Luôn ngắt điện khi không sử dụng. 

5. Không sử dụng máy sưởi khi dây điện, ổ cắm,  bị hư hỏng hoặc không đủ tiêu chuẩn của máy, hoặc 

khi sử dụng có bất kỳ trục chặc kỹ thuật nào. Hãy ngắt điện hoặc trả lại các trung tâm dịch vụ để 

kiểm tra sửa chữa và thay thế. 

6. Chỉ sử dụng cho hộ gia đình dân cư 

7. Không sử dụng ngoài trời  

8. Máy sưởi này không sử dụng cho phòng tắm hay khu vực giặt ủi hoặc các vị trí tương tự trong nhà. 

Không được  để máy trong nhà tắm nó có thể rơi vào bồn tắm rất nguy hiểm. 

9. Không chạy dây dưới thảm. không để dây điện bị chèn nén, chạy theo các nội thất, không để dây 

điện theo mạng lưới và không để quá tải với dây điện 

10. Kết nối dây nối đất theo đúng chỉ dẫn 

11. Máy sưởi này sử dụng nguồn điện 220-230Volt.  Có một đầu dây cắm vô ổ cắm như hình 1. Và 1 

nguồn điện, như hình. Có sẵn kêt nối 3 chân loại tiếp đất để cắm 2 chân . các dây màu vàng xanh lá 

cây phải được nối đất hoàn toàn và chắc chắn. Đừng phá vỡ các yếu tố an toàn của máy và không 

sử dụng dây nguồn nếu hư hỏng 



12. Máy sưởi sử dụng dòng điện để hoạt động được. Để ngăn ngừa dòng điên quá tải, không căm máy 

sưởi với nguồn điện có các thiết bị khác làm việc. 

13. Máy sủ dụng bình thường sẽ ấm khi chạm vào, tuy nhiên sự lỏng lẻo giữa phích cắm và ổ cắm sẽ làm 

máy hay dây điện trở nên quá nóng và biến dạng ổ cắm. Liên kết một nguồn điện đủ điều kiện để 

thay thế và sử dụng. 

14. Ngắt điện cho máy sưởi, đầu tiên tắt nguồn sản phẩm, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ điện gia đình. 

Không bao giờ được cầm dây để rút điện.  

15. Không được phép chèn bên ngoài hay bịt các lỗ thông gió của máy sưởi điều này không đucợ và dễ 

gây nóng và cháy cho sản phẩm. 

16. Để ngăn chặn 1 đám cháy không được chăn các khe thông gió theo bất kỳ hướng nào, không sử 

dụng để trên một bề mặt dễ biến dạng nào hoặc nơi có nguy cơ bị bịt chặn  

17. Một máy sưởi có thể có các hồ quang điện bên trong khi nhiệt độ nên cao, nên không sử dụng trong 

môi trường xăng dầu hoặc các chatsas dễ cháy đang sử dụng hoặc lưu trữ. 

18. Chỉ sử dụng máy sưởi theo hưỡng dẫn này, bất kỳ hướng dẫn nào khác mà không được khuyến cáo 

của nhà sản xuất có thể gây ra những nguy hiểm cho bạn. 

19. Luôn cắm trưc tiếp máy sưởi vào một ổ cắm trên tường/ thùng đựng, không sử dụng với một dây nối 

không đảm bảo. 

20. Không bao giờ được can thiệp vào sản phẩm này hoặc cố gắng sửa chữa nó. Bất kỳ sự can thiệp nào 

tới máy có thể dẫn đến các chấn thương nguy hiểm và nguy cơ bị điện giật. không được mở máy 

không được sử dụng can thiệp bên tron máy một cách tùy tiện khi không có giám sát hoặc kỹ thuật 

của chúng tôi. 

21. Không loại bỏ nhãn sản phẩm có chứa các cảnh báo an toàn, 

22. Đầu ra của máy có thể thay đổi, và nhiệt độ có thể trở nên rát nóng đủ để gây phỏng da . hướng 

dẫn này khuyến cáo không nên sử dụng cho người nhạy cảm về nhiệt và không có phản ứng để 

tránh bị bỏng.  

23. Trước khi làm sạch máy, hoặc cất gọn, khi không sử dụng từ biển điểu khiển nhấn OFF và rút ổ điện, 

và để nguội . 

24. Đặt máy vào một mức công suất, mở tự do bề mặt thông gió( tránh các vật cản) và khoảng cách ít 

nhất từ 0,5-0,9m với vật liệu dễ cháy. Không sử dụng trên 1 bề mặt không ổn định hoặc lot thảm. 

Chắc chắn rằng máy sưởi không để ở vị trí mà nó cản trở đi lại của mọi người.  Bàn cao su sẽ giúp 

máy chắc chắn hơn ở vị trí cần đặt. 

25. Nếu nhà bạn sư dụng dây điện bằng nhôm, hay chưa rõ hãy nhờ 1 kỹ thuật điện kiểm tra, vì khi sử 

dụng mức công suất 1500W trở nên, dây nhôm sẽ dễ sinh nhiệt vì dẫn điện kém, điều này có thể 

dãn đến cac nguy hiểm khi sử dụng. 

26. Hướng dẫn sử  dụng tiết kiệm. máy sưởi hoạt động theo phương cách rằng máy sẽ dung điện làm 

nóng dầu bên trong và tản nhiệt ra ngoài nhờ các thanh tản nhiệt được làm bằng thép không rỉ . 

không khí sẽ lưu thông qua các khe hở của thanh tản nhiệt sẽ làm nóng nhiệt độ phòng nên  theo 

chế độ định sẵn. Đây là công nghệ tối ưu đảm bảo sức khỏe và độ ồn của máy nó cung cấp nhiệt 

dần đều và đạt hiệu suất sưởi cao nhất. 

CHÚ Ý: máy sưởi dầu chứa bên trong lầ sử dụng vĩnh viễn không cần thay hay đổ thêm do bình chứa 

được thiết kín đảm bảo an toàn sử dụng. 

Để sử dụng tốt, đặt máy ở vị trí sàn nhà tốt nhất có thể để tạo ra hiệu suất làm ấm tốt nhất và cho phép 

máy chạy tự đo 15 phút để đạt hiệu suất cao . 

 



 

LẮP ĐẶT BÁNH XE 

Lưu ý: không vận hành máy sưởi khi chưa lắp đặt bánh xe. Máy sưởi luôn được sử dụng trong phòng. 

Không hoạt động khi bánh xe lắp không đúng. 

1. Chắc chắn rằng chư được cắm điện khi lắp bánh xe  

2. Quay ngược máy sưởi để lắp bánh xe  

3. Nhấn bánh xe vào mỗi thanh dài cho đến khi bạn thấy chốt vào vị trí 

4. Trông khi máy vẫn để ngược, bạn lắp các vị trí lien kết bánh xe và thanh cơ sở với máy ở giữa 

các tấm tản nhiệt bằng các bulong theo máy và thắt chặt chúng theo các cánh cung như Hình 2 

 

 

5. Bật máy sưởi bên phải lúc này máy của bạn đã sẵn sàng sử dụng. 

6. Nếu các biểu tượng lộn ngược với  biểu tượng của FujiE thì bạn cài đặt bánh xe chưa chính xác 

như Hình 3. 

CÀI ĐẶT 

Đặt máy vào một vị trí, để tự do vá cách các bề mặt khoảng 0,5-0,9m với tường và các bề mặt khác. 

Xung quang phải thoáng không có vật cản. 

Không sử dụng trên 1 bề mặt không ổn định như  mặt giường hay đệm nún. 

Những mã máy khác nhau có thể tạo một nhiệt độ khác nhau khi hoạt động. Chắc chắn rằng máy sưởi 

không để ở vị trí mà trẻ em hoặc thú nuối có thể gây nguy hiểm. 

DI CHUYỂN MÁY. 

1. Tắt máy sưởi 

2. Để cho phép  máy nguội để làm mát.  



3. Rút phích điện và nắm tay đẩy để di chuyển 

4. Đặt máy nơi thoáng không quá gần các bề mặt, với khoảng cách là 0.5-0.9m 

HOẠT ĐỘNG. 

Lưu ý: không bao giờ được sử dụng khi không có sự giám sát. 

1. Bật nút Nguồn ở vị trí tắt. cắm nguồn điện 220V. không cắm ba máy vào 1 ổ, nó  chỉ phù hợp với  

1 máy . 

2. Bật máy sưởi bằng cách nhấn nút Nguồn như hình 4. Máy sưởi sẽ mặc định không đổi ở chế độ 

cao và nhiệt độ sẽ hiện trên màn hình báo nhiệt độ hiện tại trong phòng. 

3. Khi ấm nên, dầu trong máy có thể giãn nở vị nhiệt, tạo ra những tiếng tách tách nhỏ, điều này 

hoang toàn bình thường và sẽ hết khi dầu đạt đến nhiệt độ tối đa và dầu giãn nở hết. 

4. Các chỉ số năng lượng sử dụng sẽ hiển thị mức tiêu thụ  điện năng các máy sưởi. 

 Nếu HI máy sưởi sử dụng mức công suất 2000W( 2kW) để làm ấm phòng nhanh 

chóng.\ 

 Nếu LO máy sưởi sử dụng mức trung bình 1200W(1,2kW) để làm ấm phòng tốc độ bình 

thường 

 Nếu Standby, máy sưởi không cấp nguồn sưởi ấm để đạt được nhiệt độ mong muốn. tại 

thời điểm này máy chỉ sử dụng vài W điên để máy ở chế độ chờ 

     

Cài đặt máy sưởi: ( Hình 5). Điều khiển số được cả hai chế độ. 

Chế độ nhiệt không đổi. – có 2 cách cài đặt. 

1. Đối với chế độ LO nhấn Set để đèn LO thiết lập này sử dụng 1200W điện. 

2. Với chế dộ HI nhấn Set để đèn HI thiết lập này sư dụng 2000W điện 

LƯU Ý: vì chế độ LO không đòi hỏi nhiều điện để hoạt động, và nó là năng nượng hiểu quả khi bạn sử 

dụng muốn tiết kiệm điện. 



Tiết kiệm điện thông minh. Là một thiết bị thông minh điều chỉnh nhiệt độ của bạn để tiết kiệm năng 

lượng. Nhấn set để chọn trong 4 mức nhiệt độ 18 độ C (65 độ F) 21(70F), 24 (75F), 27 (80F). Đó là 

những nhiệt độ phòng mong muốn của bạn lựa chọn.Các thiết bị điều chỉnh thông minh của máy sẽ tự 

động chọn lựa mức công suất nguồn điện tốt nhất để thiết lập nhiệt độ của bạn cài đặt. Như nhiệt độ 

môi trường trong phòng hiện tại  tiệm cận tới nhiệt độ cài đặt, máy sẽ tự động giảm mức công suất tiêu 

thụ điện phù hợp để cung cấp sự ấm áp phù hợp mà ko lãng phí năng lượng. 

Các chỉ số nhiệt độ hiện tại là nhiệt độ trong phòng. 

Chú ý: trong chế độ tiết kiệm điện thông minh, các đèn báo sẽ hiển thị những gì điện  năng tiêu thụ của 

máy đã tự động được lưa chọn đáp ứng hiệu quả  lựa chọn của bạn.  

Để ghi đè nên chức năng năng lượng thông minh,  bạn tắt máy hoặc nhấn set để chọn chế độ nhiệt độ 

không đổi.  

Để thiết lập thời gian (Hình 6) nhấn vào các nút biểu tượng đồng hồ để chọn giờ hoạt động từ 2-

12 theo số chẵn. máy sưởi sẽ chạy theo số giờ đã chọn và tự động tắt su khoảng thời gian mong 

muốn được thông qua đồng hồ hiển thị đếm ngược sẽ hiển thị trên màn hình            

          

CÁC TÍNH NĂNG AN TOÀN 

 Tự động tắt khi quá nhiệt nghiêng đổ so với mặt sàn  

 Một thiết lập an toàn khi nhiệt độ quá nóng 

 Máy này cũng được trang bị với một cầu trì tự ngắt khi máy sưởi hoạt động ở một nhiệt đọ quá 

cao so với môi trường bình thường.\ 

  



XỬ LÝ SỰ CỐ 

Nếu chế độ thông minh của máy sưởi  tắt đột ngột hoặc không hoạt động một trong những tính năng an 

toàn của máy sưởi được kích hoạt để tránh bị quá nóng. 

 Chắc chắn rằng máy sưởi của bạn được cắm điện  

 Kiểm tra nhiệt độ cài đặt. máy sưởi có thể bị tắt vì đơn giản máy đã đạt nhiệt độ thiết lập trước 

hoặc quá thấp hoặc thiết lập bộ đếm thời gian đã trôi qua. 

 Hãy chắc chắn rằng máy sưởi được lắp đặt đúng cách. Nếu máy sưởi lắp ra và hoạt động không 

chính xác có thể nó bị cháy hư hỏng nhue HÌnh 7. 

Đẻ biết nhieefuf mẹo xử lý sự cố hãy truy cạp wedside của chúng tôi WWW.megabuy.vn hoặc 

WWW.thoidaimoi.vn để biết thêm thông tin hoặc có thể gọi điện trực tiếp đến cho chúng tôi qua số máy 

của phòng Kỹ thuật: 04.6275.7210 để được tư vấn giải đáp. 

 

Lưu ý: Nếu có vấn đề xin vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành để được tư vấn, không được mở các 

bộ phận của máy để tránh các thiệt hại về quyền lợi bảo hành của bạn hoặc các chấn thương không 

mong muốn. Nếu bạn có bất ký câu hỏi nào danh cho chũng tôi vè sản phẩm vui lòng gọi cho chúng tôi. 

BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ  

Chúng tôi khuyên các bộ phận thiết bị thông minh nên vệ sinh làm sạch ít nhất 1 lần cho 1 tháng và 

trước khi lưu trữ. 

 Tắt máy sưởi và rút ổ cắm .  hãy để nguội nó hoàn toàn. 

 Sử dụng miếng vải khô để lau chùi bề mặt bên ngoài máy sưởi. không sử dụng nước hay chất 

tẩy rửa để làm sạch bề mặt máy sưởi.  

 Trước khi lưu trữ quấn gọn dây điện xung quanh ổ cuộn. đăth nó trong hộp và cất lưu trữ trong 

một khu vự khô ráo  và mát. 



THÔNG SỐ LỸ THUẬT 

Máy sử  dụng với công suất định mức là 1500Wats ở 230 VAC.  

Model: OFR4409 

Dòng điện:  8.7A 

Công suất tối đa: 2000W 

BTU lớn nhất : 5118 

Kích thước máy: 13,6’’.9.5”.25,2” 


