
 

 

1. Chức năng cơ bản: 

- Sản xuất 1.5x    ions/phút 

- Lọc không khí trong khoảng cách 1m, bảo vệ 

bạn khỏi bụi, khói thuốc, độc khí gas. 

- Khử mùi hiệu quả trên ô tô. 

- Bảo vệ bạn khỏi sóng điện, sóng điện từ từ 

máy tính sử dụng hàng ngày. 

- Giúp giảm các vấn đề liên quan đến hô hấp. 

- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả 

trong các hướng dẫn hoạt động. Nhà sản xuất 

không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như 

là kết quả của việc sử dụng không phù hợp 

hoặc bất cẩn. 

- Thiết bị này được thiết kế chỉ sử dụng cá 

nhân. Nó không dành cho các ứng dụng thương 

mại và điều trị y tế. 

2. Chi tiết sản 

phẩm: 

1. Màng lọc khí 
2. Nút nguồn ON/OFF 
3. Nắp pin 
4. Đế dùng trên ô tô 
5. Móc  
6. Chụp phía sau 
7. Đèn cảnh báo 
8. Kết nối điện 
9. Dây đeo 
10. Dây kết nối USB 
11. Dây chuyển đổi 
trên ô tô 
12. Adapter 

 

 

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 
sản phẩm: Máy lọc không khí cá nhân và 
dung trên ô tô Lanaform của chúng tôi, vui 
lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản 
phẩm. 

Bộ sản phẩm bao gồm: 

- Máy lọc không khí cá nhân và dung trên ô tô 

Lanaform 

- Pin sạc, dây đeo, dây kết nối USB, bộ chuyển 

đổi cho ô tô. 

- Chân máy để bàn 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt, 

Phiếu bảo hành sản phẩm. 
------------------------------------------------------------------ 

3. Hướng dẫn sử dụng 

- Mở nắp pin, lắp pin và đóng nắp. 

- Bật nút nguồn “ON”, đèn báo sẽ sang báo hiệu 

máy bắt đầu hoạt động. 

- Bật nút “OFF” nếu không sử dụng nữa. 

- Pin theo máy là pin sạc, bạn có thể sạc lại pin 

khi pin yếu. 

- Đảm bảo sạc pin 5 giờ để máy hoạt động trong 

5 tiếng. 

- Lựa chọn nguồn hoạt động của máy: 

 Pin sạc 

 Dây USB 

 Bộ chuyển nguồn trên ô tô 

 Biến áp 

 Pin tiêu chuẩn 

  4. Bảo trì 

- Lau các bộ phận máy bằng một miếng vải ẩm. 

- Không sử dụng chất bất kì chất tẩy rửa hữu 

cơ nào. 

- Không nhúng thiết bị vào nước. 

- Ngắt kết nối và sử dụng bàn chải mềm để 

quét bụi khỏi màng lọc khí sau một thời gian 

sử dụng 

 

 

 
Đại diện phân phối và bảo hành 
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