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GIỚI THIỆU 

 Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, và giữ lại để tham khảo về sau. 
 Sau khi lấy ra khỏi hộp, đảm bảo thiết bị ở trong tình trạng tốt. 
 Bao bì vỏ hộp có túi nylon, đinh … đê tránh xa trẻ em đề phòng nguy hiểm. 
 

CẢNH BÁO 

 Tránh lắp đặt sau cửa ra vào. 
 Dùng đúng nguồn điện ghi trên nhãn công suất máy sưởi. 
 Không che đậy hoặc để bất kỳ vật gì cản trở luồng khí vào ra máy sưởi, để tránh bị quá nhiệt gây 

hỏa hoạn. 
 Không che phủ lưới lọc, không lắp máy sưởi quay vào bên trong chặn đường vào ra của luồng khí. 

Bố trí máy cách xung quanh ít nhất 1m, đảm bảo khoảng cách 1m từ máy đến các vật xung 
quanh. 

 CẢNH BÁO: NẾU MÁY SƯỞI BỊ CHE ĐẬY HOẶC ĐẶT CẠNH VẢI RÈM HOẶC CÁC 
CHẤT DỄ CHÁY KHÁC, THÌ CÓ THỂ GÂY RA HỎA HOẠN. 

  Không đặt máy gần các nguồn nhiệt. 
  Không chạy máy trong các khu vực có sử dụng hoặc có chứa khí đốt, sơn, các chất dễ cháy 

khác. 
  Trong khi hoạt động, máy sẽ nóng lên. Để tránh bị bỏng, không sờ chạm vào các phần tỏa nhiệt. 

Tắt nguồn và dùng quai xách đi kèm trong khi di chuyển. 
  Không dùng thiết bị để sấy quần áo. 
  Cần lưu ý trong khi chạy máy. 
  Không để hoặc cho bất kỳ vật gì vào các lỗ thoát khí, để tránh điện giật, hỏa hoạn, hỏng máy. 
  Không dể thiết bị tiếp xúc với chất lỏng, không để chất lỏng rơi vào thiết bị, để tránh chập điện. 
  Không sử dụng thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc nơi dễ rơi, tiếp xúc với nước. 
  Không chạm vào thiết bị đã bị rơi vào nước. Tắt nguồn và rút phích ra ngay. 
  Không chạy máy khi dây nguồn, phích cắm bị hỏng, sau khi máy gặp trục trặc, bị rơi hoặc bị hỏng 

vì lí do nào đó. Cần mang máy đến trung tâm bảo hành để kiểm tra, sữa chữa trước khi dùng 
tiếp. 

  Tay ướt không được sờ vào máy. 
  Thiết bị này chỉ dùng trong các hộ gia đình. 
  Sử dụng thiết bị theo đúng Hướng dẫn sử dụng. Sử dụng sai Hướng dẫn có thể gây hỏa hoạn, 

chập điện, tai nạn. 
  Nguyên nhân thông thường gây quá nhiệt là do bụi bẩn tích lại trong máy. Cần thường xuyên khử 

bụi trong lưới lọc. Rút phích, ngắt nguồn trước khi vệ sinh máy. 
  Không sử dụng máy ở cửa sổ vì nước mưa có thể gây chập điện. 
  Không dùng chất tẩy rửa có tính ăn mòn để vệ sinh máy. Chỉ vệ sinh máy bằng vải ẩm (không 

phải vải ướt) thấm nước xà phòng nóng. Nhớ rút phích trước khi vệ sinh máy. 
 Không cắm điện cho đến khi thiết bị hoàn tất lắp đặt và điều chỉnh vào đúng vị trí mong muốn. 
 Không dùng thiết bị trong nhà tắm, nơi giặt giũ hoặc các nơi tương tự vì có thể bị tiếp xúc với 

nước, hơi ẩm. 
 Không chạy máy có dây cáp quấn quanh, vì dây cáp quấn quanh có thể tích nhiệt, nguy hiểm. 
 Không nên dùng dây cáp kéo dài cho thiết bị. 
 Không rút phích bằng cách kéo dây, mà cầm chặt phích rút ra. 
 Luôn rút phích ngắt nguồn khi không sử dụng. 
 Không để dây điện tiếp xúc với các bộ phận tỏa nhiệt trong khi hoạt động. 
 Không cắm điện khi dây điện ở dưới thảm, chiếu … Bố trí đặt dây ở nơi riêng biệt, để tránh bị giẫm 

đạp lên. 



 Không xoắn, vặn, bọc dây điện quanh thiết bị, vì có thể làm yếu và làm vỡ lớp phủ cách điện. Dây 
cáp cần được tháo dỡ hoàn toàn trước khi sử dụng. 

 Không cất thiết bị trong hộp hoặc phòng kín cho đến khi thiết bị nguội hẳn. 
 Không để trẻ em, người tàn tật tự ý sử dụng thiết bị. 
 Không để trẻ em đùa nghịch với thiết bị. 
 Không lắp thiết bị ngay dưới ổ điện. 
 Không dùng máy với thiết bị lập trình, đồng hồ hẹn giờ hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có thể khởi 

động máy tự động, vì có thể xảy ra hỏa hoạn nếu máy bị che phủ hoặc đặt sai vị trí. 
 Nếu dây nguồn bị hỏng, thì phải gọi thợ kỹ thuật thay để tránh nguy hiểm. 
 Không sử dụng thiết bị ngoài trời, hoặc trên bề mặt ẩm ướt. Tránh làm đổ chất lỏng lên máy. 
 Để tránh nguy hiểm do cài đặt ngắt nguồn bất cẩn, không được sử dụng máy với thiết bị kéo dài 

bên ngoài, như đồng hồ hẹn giờ, hoặc cắm vào mạch điện thường xuyên được bật tắt bằng 
thiết bị từ xa. 

 Để an toàn hơn, nên sử dụng một thiết bị ngắt mạch điện tự động (RCD) với dòng điện nhả ra 
không vượt quá 30mA. 

 

 
SẢN PHẨM 

 

 

 

 

Màn hình LCD  

1. đèn báo các chế độ điều chỉnh 

2. báo hẹn giờ và nhiệt độ  

3. đèn báo quạt 

4. báo vị trí hẹn giờ và nhiệt độ 

5. biểu tượng đèn hẹn giờ 

6. đèn báo dao động 

 
 

 
LẮP ĐẶT LÊN TƯỜNG 

 
 

Máy sưởi: 
Treo cách sàn ít nhất 1.8m. 
Treo cách tường xung quanh ít nhất 0.5m. 
 

 
Khoan 2 lỗ vào tường gạch cách nhau 65.5cm và cách mặt sàn ít nhất 1.8m (ốc vít đi kèm dùng để cố 
định vào tường; đối với các loại tường khác phải hỏi cửa hàng bán kim khí). Đường kính lỗ phải vừa 
khít vít nhựa bắn vào. Sau khi bắt chốt vào tường, vặn chặt bằng các con vít đi kèm. Bây giờ các con 
vít sẽ chịu trọng lực của máy sưởi, treo máy lên các con vít đó. 

 
 

 

 

 

 

 

Màn hình LCD 

 

Bảng điều khiển 

LCD 

Màn che 

ốc vít + bu lông cố định vào tường 
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VẬN HÀNH 

 

 Trước khi cắm phích vào ổ điện, đảm bảo nguồn điện phù hợp với công suất trên nhãn mác. 
 
 
 Điều khiển từ xa: 

 

    

Khi nhấn nút ON/OFF , các thanh mở ra, khí lạnh được thổi ra. 

Lúc này nhấn nút the MODE (xem dưới đây) để bắt đầu chạy sưởi. 

Để tắt thiết bị, nhấn lần nữa.  

 

 MODE 

Khi máy được bật, nhấn nút này 1 lần vào công suất 1250W, 

nhấn lần nữa vào công suất 2500W. 

 

 SWING 

Khi máy được bật, nhấn nút này. Các thanh sưởi sẽ hất lên hất xuống để phát tán nhiệt 

tốt hơn.  

 

 TIMER 

Khi máy được bật, nhấn nút này để hẹn giờ để máy tắt theo giờ đã hẹn ( 1 tiếng – 8 

tiếng) 

 

 Nút + / - và nút Cancel  
Trong thời gian chạy, nhiệt độ hiện tại hiển thị trên màn hình trước máy. 
Nhấn + / -  để cài đặt nhiệt độ, rồi màn hình tạm thời hiển thị nhiệt độ cài đặt trước khi 
hiển thị trở lại nhiệt độ hiện tại. Khi nhiệt độ trong phòng tăng đến nhiệt độ cài đặt, máy sưởi 
sẽ ngừng tỏa nhiệt cho đến khi nhiệt độ giảm đi vài độ. 
Để hủy cài đặt ‘nhiệt độ yêu cầu’, nhấn nút Cancel. 

 
LƯU Ý: Cài đặt nhiệt độ với nút + / - sẽ vô tác dụng nếu nhiệt độ cài đặt thấp hơn nhiệt độ 
hiện tại trong phòng.  
 
Các nút trên bảng điều khiển ở trước máy có cùng chức năng như trên thiết bị điều khiển từ xa. 

 

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY 

 Phải ngắt nguồn điện trước khi tiến hành vệ sinh hay bảo dưỡng thiết bị. 
 Nên dùng vải ẩm và chất tẩy trung tính để làm vệ sinh máy. Không dùng vải nhám hoặc các 

dụng cụ có thể ảnh hưởng bề mặt thiết bị. Các lỗ thoát khí phải được làm sạch bụi bẩn. 
 Khi làm vệ sinh máy, lưu ý không chạm vào các phần tỏa nhiệt. 
 Khi gặp sự cố, phải ngắt nguồn và liên hệ thợ sửa chữa được ủy quyền. 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Nguồn điện: AC 220-240V ~ 50Hz 
Công suất tiêu thụ: 2500W 
Kích thước: 700×235×129mm 
Trọng lượng máy: 4.2 kg 
Trọng lượng cả bì: 5.0kg 
 
 
LƯU Ý: Do được cải tiến liên tục, nên thiết kế và thông số kỹ thuật thiết bị có thể sai lệch một chút so 
với được miêu tả trong Hướng dẫn. 

 

Môi trường  
Ý nghĩa của thùng rác di động đánh dấu gạch chéo X: 
 

 

Không thải các thiết bị điện như các loại rác thải không phân loại. Cần được thu gom 

có hệ thống.  

Nếu các thiết bị điện được thải trực tiếp ra môi trường, các chất độc hại sẽ ngấm vào 

đất, có hại cho cây trồng, ảnh hưởng sức khỏe con người. 

Khi thay thế các thiết bị cũ với thiết bị mới, nhà cung cấp bắt buộc phải mang thiết bị cũ đi ít nhất là 

miễn phí. 

 

 


