
 

 

1. Những lưu ý khi sử dụng sản phẩm: 

• Thiết bị này không dành cho người dùng 

(bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác 

hay khả năng tinh thần.Trẻ em phải được 

giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử 

dụng các thiết bị như một món đồ chơi. 

• Chỉ sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử 

dụng của nhà sản xuất. 

• Kiểm tra điện áp nguồn điện trước khi sử 

dụng 

• Luôn luôn đặt máy tạo ẩm Zephyr trên mặt 

phẳng cứng, cách tường ít nhất 15cm và cách 

xa nguồn nhiệt như bếp, bộ tản nhiệt,… 

• Không kết nối hoặc ngắt kết nối khi tay ướt. 

• Nếu dây cáp điện bị hỏng phải được thay thế 

bằng dây cáp do NSX cung cấp. 

• Không để thiết bị trực tiếp dưới ánh sáng 

mặt trời. 

• Sử dụng nguồn nước sạch khi đổ nước vào 

bình chứa. 

• Không tự tiện tháo lắp thân máy chính. 

• Không bật thiết bị khi không có nước trong 

bình chứa. 

• Không lắc thiết bị, điều này có thể gây tràn 

nước vào than máy chính gây hỏng hóc. 

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng 

sản phẩm: Máy tạo ẩm Lanaform Zephyr 

của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD 

trước khi sử dụng sản phẩm. 

Bộ sản phẩm bao gồm: 

- Máy tạo ẩm Lanaform Zephyr. 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt,  

- Phiếu bảo hành sản phẩm. 

-------------------------------------------------------------  

 

 

 

• Nếu sản phẩm đang sử dụng có mùi khác 

thường, tắt thiết bị ngay lập tức và liên hệ với 

đơn vị phân phối để tiến hành kiểm tra. 

• Không sử dụng tinh dầu. 

• Không sử dụng nước nóng có nhiệt độ hơn 40 

độ C khi đổ vào bình chứa. 

• Rút phích cắm điện trước khi làm sạch thiết bị 

và bình chứa nước. 

• Không sử dụng thiết bị trong phòng kín có sử 

dụng bình xịt hoặc phòng có sự quản lý về 

lượng oxy. 

• Không đê ống phun ẩm tới các thiết bị điện, 

sách, gỗ, điều này có thê dẫn đến nguy cơ ẩm 

mốc. 

• Không sử dụng thiết bị trong phòng đã có 

thừa độ ẩm (trên 55%) gây cảm giác lạnh. 

• Chỉ sử dụng phụ kiện đi kèm theo máy được 

cung cấp bởi Lanaform, việc sử dụng bất kỳ mộ 

phụ kiện trái phép sẽ không được bảo hành. 

 

 

 

 



2.Cấu tạo sản phẩm 

1. Vòi phun   

2. Bìa lỗ phun ẩm 

3. Bình chứa nước 

4. Nút nguồn (ON/OFF) 

5. Nút điều chỉnh tốc độ phun 

6. Bộ lọc cặn khoáng 

7. Nắp bình chứa 

3. Hướng dẫn sử dụng 

• Trước khi sử dụng cần kiểm tra và đảm bảo 

máy không bị bất kỳ lỗi nào, nếu có lỗi hãy liên 

hệ ngay với chúng tôi. 

• Đặt máy tạo ẩm Zephyr trong phòng cần tạo 

độ ẩm nửa giờ trước khi cho máy hoạt động để 

máy điều chỉnh thích ứng với nhiệt độ phòng. 

Nhiệt độ phòng phải luôn luôn ở mức 5 đến 40 

độ C. 

• Lắp hoặc tháo bộ lọc khử khoáng như hình 2E. 

• Tháo nắp bìa trên bình chứa nước (hình 

2.A1), tháo bình chứa nước và lật ngược lại 

(hình 2.A2 và B). Sau đó mở nắp bình chứa 

(hình C,D), tháo hoặc lắp bộ lọc cặn (hình E) và 

đổ đầy nước. Sau đó lắp lại vị trí ban đầu (hình 

F). 

• Giữ tay khô khi kết nối và ngắt nguồn điện. 

• Khi đã kết nối nguồn điện, giữ nút ON/OFF 

trong vài giây (hình 2G) để bật máy. 

• Sau khi máy hoạt động, ấn nút (ON/OFF) liên 

tục để điều chỉnh mức độ phát tán hơi ở 3 mức 

đô có sẵn Low – Medium – Hight. Chỉ báo đèn L 

– M – H tương ứng sẽ sáng lên (hình 2G). 

• Khi hết nước trong bình chứa, máy sẽ dừng 

hoạt động và đèn ON/OFF sẽ chuyển sang màu 

đỏ để cảnh báo (hình H). 
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Lưu ý: 

 Chỉ sử dụng nước sạch hoặc nước lọc để 

tránh bất kỳ trục trặc nào. 

 Không đổ nước vào từ vòi phun 

 Hãy chắc chăn đóng chặt nắp bình chứa 

nước để tránh rò rỉ gây chập cháy. 

 Bình lọc và vòi phun cần được giữ sạch, 

nếu có bụi bẩn hay lau sạch bằng vải 

mềm. 

 Mặc dù có thiết bị tự động ngắt khi bình 

chưa hết nước nhưng bạn nên tắt máy, 

ngắt nguồn điện khi không sử dụng. 

 

4. Bảo trì và bảo quản: 

• Luôn luôn tắt máy tạo ẩm Zephyr trước 

khi vệ sinh. 

• Nếu nước có chứa quá nhiều canxi và 

magie sẽ gây đóng vảy két trên vòi phun 

siêu âm, bạn cần vệ sinh thường xuyên 

để máy hoạt động hiệu quả nhất. 

• Làm sạch bình chứa 2 ngày/ lần, bộ biến 

1 tuần/lần. Làm sạch bộ biến (hình 2.I) 

bằng cách nhỏ 2-5 giọt dấm để trong 

vòng 2-5 phút , dùng bàn chải mềm chải 

sạch với nước. Không sử dụng xà phòng 

hoặc dung môi để làm sạch bộ biến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đại diện phân phối và bảo hành 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ V[ CÔNG NGHỆ T]N PH\T 
 

 
 

 


