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Hướng dẫn sử dụng máy sưởi dầu
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Giới thiệu
Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn máy sưởi của chúng tôi, vui lòng đock kỹ sách hướng dẫn sử dụng này và
giữ lại để tham khảo về sau..
I. Đặc điểm

◆ Máy sưởi nhiệt điện của chúng tôi hoạt động như sau: phần ống được sử dụng như nguồn nhiệt,
dầu dẫn nhiệt vĩnh cửu cao cấp được sử dụng như chất dung môi, nhiệt tỏa ra qua các thanh
sưởi, nhiệt độ trong phòng tăng lên nhờ lưu thông không khí.

◆ Máy sưởi nhiệt điện của chúng tôi có các ưu điểm sau: sử dụng thuận tiện, an toàn, kiểu dáng
trang nhã, vận hành êm ái, không gây ra điện từ… Thích hợp cho phòng nghiên cứu, bệnh viện,
khách sạn, phòng tập, phòng ngủ … Sản phẩm này sẽ làm cho căn phòng hoặc phòng làm việc
của Quý khách trở nên dễ chịu hơn trong mùa lạnh !

II. Miêu tả

III. Hướng dẫn vận hành
Lắp ráp:
Lấy máy sưởi và linh kiện trong thùng carton ra.
1. Để máy sưởi đứng ngược (lật ngược máy sưởi, đầu quay xuống)
2. Lắp chân đế vào đầu 2 thanh sưởi
3. Cố định chân đế vào máy sưởi bằng bu-lông chữ U và ốc
4. Vặn chặt ốc
5. Để máy sưởi đứng thẳng lại.

Màn hình

Công tắc

Nút điều khiển

Điều khiển

Thanh sưởi

Bánh xe

Tay cầm

Thanh chắn
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Vị trí lắp đặt：
Đặt máy cách tường hoặc các vật khác như đồ đạc, rèm … ít nhất 90cm; Sử dụng đúng nguồn điện yêu cầu;
Không sử dụng máy khi chưa bật công tắc điện hoặc chưa cắm điện.

Lưu ý: Máy sưởi này được dẫn nhiệt bằng dầu. Chỉ di chuyển máy khi máy đã nguội. Kéo tay cầm khi di
chuyển máy.

Màn hình hiển thị số：

Phần điều khiển：

Hướng dẫn sử dụng các nút điều khiển
1. Nút power là công tắc nguồn điện (thể hiện qua các vạch).
2. Nút "+" "-" để điều khiển tăng giảm nhiệt độ, ấn & giữ sẽ tăng/giảm nhanh hơn; chế độ hẹn giờ ở
trạng thái off/on, ấn nút "+" "-" để hẹn giờ.
3. Nút hẹn giờ / chọn nhiệt độ: ấn & giữ 2 giây để vào chế độ off / on, ấn nhanh để biết nhiệt độ môi
trường.

Hướng dẫn sử dụng chức năng:

Cửa sổ
màn hình

power
(cơ học)

Hẹn giờ/
chọn nhiệt độ

power

tăng

giảm

Vùng hiển thị chính:
1) vị trí thứ ba hiển thị C:
nghĩa là nhiệt độ để ở 05 °
C ~ 30 ° C
2) vị trí thứ ba hiển thị C:
nghĩa là nhiệt độ môi
trường.
3) vị trí thứ ba hiển thị H:
nghĩa là chế độ hẹn giờ bắt
đầu đếm ngược từ 0 đến 24

Bên phải là các vạch xanh.
Khi đèn cuối cùng sáng, 1
vạch xanh hiện lên. 2 đèn
sáng sẽ hiện 2 vạch xanh. 3
đèn sáng sẽ hiện 3 vạch
xanh. Nếu cả 3 đèn không
sáng, sẽ không hiện vạch
nào.

Đèn báo
nguồn
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1. Chạy máy:
Cắm điện vào, ấn nút power, đèn báo điện nguồn sẽ sáng. Khi ấn nút power, sẽ nghe thấy tiếng
bíp, rồi máy bắt đầu chạy ở mức thứ 3,    240C.
2 Chọn power:
Có 3 mức power mặc định, ấn nút “power” để chọn.
3. Chọn nhiệt độ：
Nhiệt độ được mặc định là 24 ℃. Sau khi bật máy, ấn nút "+" hoặc "-" để tăng hoặc giảm nhiệt độ
(phạm vi nhiệt độ tùy chọn là 5℃-30 ℃). Ấn & giữ để chọn nhanh.
4. Hẹn giờ：

Ấn & giữ 2 giây nút hẹn giờ, nghe thấy tiếng bíp, cửa sổ màn hình hiển thị “h” để hẹn giờ. Mỗi lần
ấn nút "+" sẽ tăng thêm 1 tiếng, mỗi lần ấn nút "-" sẽ giảm đi 1 tiếng, lần lượt từ 0h, 1h, 2h, 3h ......
22h, 23h đến 24h. Ấn & giữ nút "+" hoặc "-"  để tăng hoặc giảm nhanh.
5. Hẹn giờ chạy máy:
Ấn & giữ 2 giây nút hẹn giờ, màn hình hiển thị chữ H to, vậy là đã vào chế độ hẹn giờ chạy máy.

6. Hẹn giờ tắt máy và chạy máy cùng lúc:
Khi hẹn giờ tắt máy và chạy máy cùng lúc, thì chức năng bật máy sẽ được ưu tiên.

（lưu ý：sau khi bật máy, sẽ ngừng chức năng hẹn giờ tắt máy và bật máy, và máy sưởi sẽ chạy liên tục）

7. Kiểm tra nhiệt độ môi trường:
Nhấn nút hẹn giờ / chọn nhiệt độ sẽ hiển thị nhiệt độ môi trường.
8. Chức năng chống đóng băng:

Cắm điện vào, khi nhiệt độ môi trường dưới 5 độ thì máy sưởi sẽ tự động chạy.
9．Chức năng tiết kiệm điện
1) khi máy sưởi dầu chạy công suất cao ở số 3, nhiệt độ tăng lên nhưng thấp hơn 1 độ so với

mức nhiệt độ đã định, máy bắt đầu chạy chức năng tiết kiệm điện và lùi từ số 3 về số 1. Khi nhiệt
độ cao hơn mức đã định, bộ ổn nhiệt điện tử sẽ ngắt.
2) Khi máy sưởi dầu chạy công suất thấp ở số 1 hoặc số 2, bộ ổn nhiệt điện tử sẽ ngắt nếu nhiệt

độ cao hơn nhiệt độ đã định.

Ví dụ: hẹn giờ 8h

Ví dụ：hẹn giờ 12h

sau 8h

sau 12h

08H

12h

08H12h

Ví dụ: hẹn giờ bật máy là 8h，hẹn giờ tắt máy là 12h sau 8h sau 20h

Bắt đầu

Làm

việc

Bắt đầu

Bắt đầu

Làm
việc

Làm việc

Hẹn giờ Kết thúc

Kết thúc

Hẹn giờ
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Vệ sinh máy
1. Rút phích điện ra trước khi vệ sinh máy.
2. Trước tiên lau bên ngoài máy bằng vải ẩm, sau đó lau khô bằng vải mềm.

Không dùng sáp hoặc nước đánh bóng, vì các chất này sẽ phản ứng với máy, làm bạc màu máy.

Nguyên tắc sử dụng an toàn

1. Không che phủ máy khi máy đang hoạt động để tránh cháy máy.
2. Đặt máy cách tường hoặc các vật dễ cháy như đồ đạc, rèm cửa, ga giường, quần áo … ít nhất

90cm.
3. Không được tháo thanh sưởi.

4. Không cho trẻ em ở gần hoặc sử dụng máy sưởi.
6. Không để dây điện chạm vào vật ẩm hoặc nóng, không cuộn dây điện, không cho trẻ em

đến gần dây điện.
7. Không dùng máy sưởi ngoài trời.
8. Không để máy tiếp xúc với khí đốt nóng hoặc mỏ hàn điện.
9. Không dùng dây điện hoặc phích đã bị hỏng, không dùng máy sưởi đã bị hỏng trừ khi đã

được sửa.
10. Không tháo các nút điều khiển trên máy.
11. Chỉ sử dụng trong nhà.
12. Sau khi làm sạch bụi, cần làm sạch vết dầu dính trên bề mặt máy.

IV. Cảnh báo:
a) Đọc ký sách hướng dẫn sử dụng này trước khi dùng máy.
b) Rút phích điện ra khi bạn đi vắng hoặc không dùng máy trong thời gian dài.
c) Không phơi sấy trực tiếp quần áo, đồ vật trên máy để tránh bị cháy.
d) Không được đặt máy ngay dưới ổ cắm.
e) Không được dùng máy ở những nơi có độ ẩm cao như phòng tắm, nhà tắm hay bể bơi …
f) Dầu sử dụng cho máy sưởi là dầu dẫn nhiệt đặc biệt. Nếu sửa máy cần thiết phải mở bình

dầu, thì chỉ có nhà sản xuất hoặc nhân viên bảo hành được mở. Ngoài ra, hãy liên hệ ngay với
chúng tôi khi có hiện tượng dò dầu. Và lưu ý cuối cùng, cần làm sạch vết dầu dính trên máy.

g) Nếu dây điện gặp sự cố, hãy liên hệ ngay với nhà sản xuất hoặc nhân viên bảo hành để thay
dây mới, nếu không sẽ nguy hiểm.

V. Thông số kỹ thuật

VI. Sơ đồ mạch điện

Type Number
of
radiating
fins

Rated
voltage

(V)

Freque
ncy
(Hz)

Rated
average
power

input (W)

Power in
Level Ⅰ
(W)

Power in
Level Ⅱ
(W)

Total
input
power in
Level Ⅲ

Remar
ks

OFR4411 11 220-240 50/60 2500 1000 1500 2500 Class I
OFR4413 13 220-240 50/60 2800 1300 1800 2800 Class I
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