
Model KG 50F79N





môi chất 

hanh khô.

(585 x 400 x 1120) mm

Để an toàn khi sử dụng thiết bị cần lưu ý theo các hướng dẫn sau:

1. Sử dụng nguồn điện 220V AC/50Hz. Kiểm tra nguồn điện áp sử dụng để đảm 
bảo tiêu chuẩn theo khuyến cáo.
2.Tháo bao bì đóng gói để kiểm tra sản phẩm còn nguyên vẹn trước khi sử dụng
3. Không vận hành sản phẩm nếu thấy các hiện tượng như: dây, phích cắm điện 
bị hỏng hoặc bất kỳ sự bất thường nào khi vận hành. Hãy liên hệ các trung tâm 
bảo hành của tập đoàn Kangaroo để được kiểm tra hỗ trợ hoặc xử lý.
4. Không để dây điện bên dưới thảm trải sàn. Không bọc dây điện bằng vải hoặc 
bọc dây điện bằng vải hoặc các vật liệu tương tự. Dây điện nên được cắm gọn 
gàng để tránh vấp ngã khi đi lại.
5. Luôn ngắt kết nối nguồn điện của thiết bị trước khi vệ sinh sản phẩm hoặc đổ 
thêm  nước
6. Luôn ngắt kết nối nguồn điện khi di chuyển vị trí của sản phẩm
7. Không dùng tay kéo hoặc giật dây điện ra khỏi ổ cắm.
8. Không sử dụng sản phẩm ở những khu vực có chất dễ gây cháy nổ như: khu 
vực có gas, xăng dầu, sơn, hoá chất dễ bắt lửa ..
9. Khi sử dụng ở chế độ “COOL” ( làm mát) vui lòng kiểm tra lại khoang chứa 
nước đảm bảo nước luôn đầy hoặc trên máy bơm nước. Bơm sẽ dừng hoạt động 
khi cạn nước trong khoang chứa.

10. Bơm sẽ dừng hoạt động khi cạn nước trong khoang chứa.
11. Không tự động sửa chữa hoặc điều chỉnh các chức năng hoạt động của máy, 
việc này có thể làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm.
12. Không để bất cứ vật gì che chắn ở trước hoặc sau của luồng gió, việc này có 
thể gây hỏng động cơ hoặc làm giảm các tính năng của sản phẩm.
13. Nguồn điện của sản phẩm luôn được nối dây tiếp đất để đảm bảo an toàn khi 
sử dụng.
14. Không để máy hoạt động khi không có người giám sát trong thời gian dài.
15. Để đảm bảo an toàn, không cho trẻ em sử dụng và chơi đùa nghịch với máy.
16. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự hoạt động bất thường nào như: phát ra tiếng 
động lạ, mùi khét... hãy ngắt kết nối nguồn điện. Tham khảo phần xử lý sự cố trong 
hướng dẫn sử dụng này hoặc gọi điện tới tổng đài hỗ trợ 1900555566 hoặc các 
trung tâm bảo hành Kangaroo để được hỗ trợ.
17. Luôn đặt sản phẩm trên bề mặt bằng phẳng.
18. Không sử dụng sản phẩm trong những môi trường ẩm ướt như: phòng tắm, 
phòng giặt là...
19. Không lắp đặt sản phẩm tại những vị trí gần bể nước, bồn tắm hoặc gần các 
vật dụng chứa nước. Để bảo vệ động cơ, mạch điện và các linh kiện bên trong máy 
vui lòng không ngâm rửa sản phẩm trong nước hoặc phun nước vào trong máy để 
vệ sinh.
20. Luôn giữ dây điện, phích cắm khô ráo.
21. Trẻ em dưới 8 tuổi và những người bị hạn chế về thể chất, trí tuệ hoặc thiếu 
kinh nghiệm về kiến thức nếu sử dụng sản phẩm cần có sự giám sát và hướng dẫn 
để sử dụng sản phẩm 1 cách an toàn và có thể hiểu được các mối nguy hiểm có 
thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm không đúng cách.
22. Bất kỳ việc sử dụng sản phẩm này không theo hướng dẫn có thể gây hỏa hoạn, 
tại nạn, điện giật hoặc gây các mối nguy hiểm khác đối với người sử dụng.

LƯU Ý:
Trong những lần sử dụng đầu tiên, bộ tấm làm mát (lưới tổ ong) của máy có thể có 
mùi nhẹ. Mùi này sẽ dần biến mất trong khoảng 1-2 tuần sau khi sử dụng.

Phím điều khiển điện tử
Có 03 mức vận tốc, góc gió rộng
Tính năng làm mát không khí bằng hơi nước, làm giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm 
trong không khí.
Chức năng điều khiển đảo hướng gió theo chiều ngang và điều chỉnh tay hướng 
gió dọc.
Tự động dừng chế độ bơm nước khi cạn nước trong khoang chứa.



Cửa lấy nước

Để an toàn khi sử dụng thiết bị cần lưu ý theo các hướng dẫn sau:

1. Sử dụng nguồn điện 220V AC/50Hz. Kiểm tra nguồn điện áp sử dụng để đảm 
bảo tiêu chuẩn theo khuyến cáo.
2.Tháo bao bì đóng gói để kiểm tra sản phẩm còn nguyên vẹn trước khi sử dụng
3. Không vận hành sản phẩm nếu thấy các hiện tượng như: dây, phích cắm điện 
bị hỏng hoặc bất kỳ sự bất thường nào khi vận hành. Hãy liên hệ các trung tâm 
bảo hành của tập đoàn Kangaroo để được kiểm tra hỗ trợ hoặc xử lý.
4. Không để dây điện bên dưới thảm trải sàn. Không bọc dây điện bằng vải hoặc 
bọc dây điện bằng vải hoặc các vật liệu tương tự. Dây điện nên được cắm gọn 
gàng để tránh vấp ngã khi đi lại.
5. Luôn ngắt kết nối nguồn điện của thiết bị trước khi vệ sinh sản phẩm hoặc đổ 
thêm  nước
6. Luôn ngắt kết nối nguồn điện khi di chuyển vị trí của sản phẩm
7. Không dùng tay kéo hoặc giật dây điện ra khỏi ổ cắm.
8. Không sử dụng sản phẩm ở những khu vực có chất dễ gây cháy nổ như: khu 
vực có gas, xăng dầu, sơn, hoá chất dễ bắt lửa ..
9. Khi sử dụng ở chế độ “COOL” ( làm mát) vui lòng kiểm tra lại khoang chứa 
nước đảm bảo nước luôn đầy hoặc trên máy bơm nước. Bơm sẽ dừng hoạt động 
khi cạn nước trong khoang chứa.

10. Bơm sẽ dừng hoạt động khi cạn nước trong khoang chứa.
11. Không tự động sửa chữa hoặc điều chỉnh các chức năng hoạt động của máy, 
việc này có thể làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm.
12. Không để bất cứ vật gì che chắn ở trước hoặc sau của luồng gió, việc này có 
thể gây hỏng động cơ hoặc làm giảm các tính năng của sản phẩm.
13. Nguồn điện của sản phẩm luôn được nối dây tiếp đất để đảm bảo an toàn khi 
sử dụng.
14. Không để máy hoạt động khi không có người giám sát trong thời gian dài.
15. Để đảm bảo an toàn, không cho trẻ em sử dụng và chơi đùa nghịch với máy.
16. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự hoạt động bất thường nào như: phát ra tiếng 
động lạ, mùi khét... hãy ngắt kết nối nguồn điện. Tham khảo phần xử lý sự cố trong 
hướng dẫn sử dụng này hoặc gọi điện tới tổng đài hỗ trợ 1900555566 hoặc các 
trung tâm bảo hành Kangaroo để được hỗ trợ.
17. Luôn đặt sản phẩm trên bề mặt bằng phẳng.
18. Không sử dụng sản phẩm trong những môi trường ẩm ướt như: phòng tắm, 
phòng giặt là...
19. Không lắp đặt sản phẩm tại những vị trí gần bể nước, bồn tắm hoặc gần các 
vật dụng chứa nước. Để bảo vệ động cơ, mạch điện và các linh kiện bên trong máy 
vui lòng không ngâm rửa sản phẩm trong nước hoặc phun nước vào trong máy để 
vệ sinh.
20. Luôn giữ dây điện, phích cắm khô ráo.
21. Trẻ em dưới 8 tuổi và những người bị hạn chế về thể chất, trí tuệ hoặc thiếu 
kinh nghiệm về kiến thức nếu sử dụng sản phẩm cần có sự giám sát và hướng dẫn 
để sử dụng sản phẩm 1 cách an toàn và có thể hiểu được các mối nguy hiểm có 
thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm không đúng cách.
22. Bất kỳ việc sử dụng sản phẩm này không theo hướng dẫn có thể gây hỏa hoạn, 
tại nạn, điện giật hoặc gây các mối nguy hiểm khác đối với người sử dụng.

LƯU Ý:
Trong những lần sử dụng đầu tiên, bộ tấm làm mát (lưới tổ ong) của máy có thể có 
mùi nhẹ. Mùi này sẽ dần biến mất trong khoảng 1-2 tuần sau khi sử dụng.



POWER: Tắt/ bật máy

SPEED: Điều khiển tốc độ gió

TIMER: Hẹn thời gian tắt máy (tối đa 7.5 giờ)

COOLING: Bật/tắt chế độ làm mát - bơm nước (lưu ý: kiểm tra lượng nước
trong khoang chứa). 

SWING: Chức năng đảo gió theo hướng ngang (đèn báo chức năng 
đảo gió sẽ sáng trên mặt hiển thị).
 

POWER

SPEED

TIMER

COOLING

SWING

Điều khiển từ xa có thể cho phép điều khiển các chức năng như các phím điều khiển 
trên máy. Khi điều khiển cần hướng điều khiển về phía màn hình hiển thị, điều khiển 
trên máy với khoảng cách không quá 6 mét.
CHÚ Ý:
- Nên thay cả đôi pin mới khi thay thế pin.
- Không sử dụng điều khiển trong thời gian dài nên tháo pin ra khỏi điều khiển.



CHÚ Ý: Vui lòng ngắt kết nối nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.
VỆ SINH THÂN VỎ:
- Vệ sinh thân vỏ máy bằng khăn lau hoặc vải ẩm, mềm.
- Không sử dụng các chất dung môi hóa học (như: Benzen, rượu, xăng và các hóa chất tẩy rửa 
khác) để vệ sinh thân vỏ máy, các dung môi hóa học có thể gây ra các hư hỏng hoặc ăn mòn 
trên bề mặt sản phẩm.
- Đảm bảo mạch điện, bảng điều khiển luôn khô ráo, không bị ẩm ướt.
VỆ SINH KHOANG CHỨA NƯỚC:
- Ngắt kết nối nguồn điện, sau đó tháo các ốc vít cố định tại tấm nhựa chắn lưới lọc tổ ong 
phía sau và 2 bên thân máy.
- Tháo khung nhựa của bộ lưới lọc tổ ong ra khỏi máy.
- Xả hết nước trong khoang chứa bằng cách mở nút bịt xả cặn ở phía dưới của khoang 
chứa nước.
- Dùng miếng vải và chất tẩy rửa nhẹ để vệ sinh khoang chứa sau đó xả nước rửa sạch 
khoang chứa nước.
- Nên vệ sinh khoang chứa ít nhất mỗi lần 1 tuần để khoang chứa luôn sạch sẽ.
- Không sử dụng chế độ làm mát ‘COOL’ bằng nước cũ trong khoang chứa nước. 
- Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên xả hết nước cũ trong bình và vệ sinh khoang chứa 
nước sau 1 thời gian không sử dụng.
BẢO DƯỠNG VỆ SINH VÀ THAY TẤM LƯỚI LỌC TỔ ONG:
- Sản phẩm được trang bị bộ tấm làm mát (lưới lọc tổ ong). Tần suất vệ sinh bảo dưỡng bộ 
lưới lọc tổ ong này phụ thuộc vào điều kiện không khí môi trường và chất lượng nguồn nước 
sử dụng. Ở những khu vực sử dụng nguồn nước cứng (lượng canxi và magie cao) các hợp chất 
canxi có thể tích tụ trên tấm lưới tổ ong làm hạn chế luồng không khí lưu thông. Sử dụng với 
những nguồn nước không sạch, tấm lưới tổ ong bẩn lâu không vệ sinh có thể gây ô nhiễm 
tấm lưới tổ ong và phát sinh ra các mùi khó chịu trong không khí. Chúng tôi khuyến cáo 
khách hàng nên vệ sinh bộ lưới lọc tổ ong thường xuyên 1-2 tháng/1 lần. 
- Để vệ sinh hiệu quả tấm lưới tổ ong nên sử dụng các dung dịch tẩy rửa nhẹ, có mùi thơm để 
vệ sinh nên dùng vòi sen để xịt rửa sau đó phơi khô ráo dưới trời nắng to hoặc sấy khô trước 
khi sử dụng.
- Nên vệ sinh sạch sẽ khoang chứa nước đồng thời cùng với vệ sinh tấm lưới lọc tổ ong.
- Không xịt rửa hoặc ngâm cả thân máy vào trong nước.
CẤT GIỮ VÀ BẢO QUẢN:
- Xả hết nước và vệ sinh khoang chứa nước để khô ráo.
- Vệ sinh tấm lưới lọc tổ ong sấy khô.
- Vệ sinh và cất giữ hộp đá khô, điều khiển từ xa.
- Đậy nắp, bảo quản và cất giữ nơi khô ráo sạch sẽ.

1. Mở sản phẩm ra khỏi vỏ thùng carton.
2. Tháo bỏ các phụ kiện bao bì gói sản phẩm.
3. Đặt mặt sau của sản phẩm trên mặt phẳng mềm.
4. Lắp 2 bánh xe có khóa phanh vào phía mặt trước sản phẩm.
5. Lắp 2 bánh xe không có khóa phanh vào phía mặt sau sản phẩm.
6. Dựng sản phẩm đứng lên để bánh xe tiếp đất

Để có thể làm mát không khí một cách tối ưu nhất, đầu tiên cần tiếp nước vào 
khoang chứa.
Mở cửa cấp nước để tiếp nước bằng ống nước hoặc đổ từ từ vào khoang chứa nước, 
sau đó đóng cửa tiếp nước về vị trí ban đầu.
Cần chú ý mức dấu chỉ báo lượng nước trong khoang chứa.
Lưu ý:
- Không tiếp nước quá mực Max trên dấu chỉ báo của khoang chứa.
- Luôn sử dụng nước sạch để tiếp nước.
- Sản phẩm hoàn toàn an toàn không có rủi ro nào khi có mùi nhẹ hoặc nước đổi màu 
trong các lần đầu sử dụng.
- 2 hộp đá khô có tác dụng tăng hiệu suất làm mát.
- Cho 2 hộp đá khô vào trong ngăn đá tủ lạnh trong 2-3 giờ. Đặt 2 hộp đá khô đã được 
làm lạnh vào ngăn chia nước phía trên thân máy.
Nên thay nước và vệ sinh khoang chứa thường xuyên.

Hộp đựng đá khô là công cụ nhằm làm mát nước và giảm nhiệt độ.
Cách sử dụng: Đổ nước vào hộp đá khô (không nên đổ quá đầy), sau đó cho họp đá khô 
vào ngăn đá tủ lạnh để dung dịch trong bình đông đá.
Cho hộp đựng đá khô vào trong khoang chia nước phía trên thân máy.

Lưu ý: Sau khi ấn chức năng làm mát ‘COOL’ nước sẽ được bơm lên khoang chia nước, 
dòng nước chảy tuần hoàn và được làm mát khi qua hộp đá khô xuống tấm làm mát. 
Không khí sẽ được làm mát hiệu quả hơn.



Không có 
nguồn điện

Gió yếu

- Dây nguồn không cắm hoặc cắm lỏng.�
- Mất nguồn điện ổ cắm.�
- Chưa bật phím nguồn.

- Lưới lọc tổ ong bị bịt�
- Cửa hút gió bị bịt

Có mùi phát ra 
từ thiết bị

Không điều khiển 
từ xa được

- Sản phẩm có thể có mùi nhẹ khi mới sử 
dụng, hiện tượng này là bình thường, hiện 
tượng này sẽ dần biến mất sau vài tuần 
sử dụng.�
- Bộ lưới lọc tổ ong, khoang chứa nước có 
thể bị ô nhiễm sau quá trình sử dung nếu 
không được vệ sinh định kỳ.

-Hỏng pin, hết pin. - Thay pin điều khiển từ xa. Nếu không sử 
dụng trong thời gian dài nên tháo pin ra 
khỏi điều khiển.

- Vệ sinh tấm lưới lọc tổ ong, khoang 
chứa nước định kỳ. Luôn sử dụng nước 
sạch trong khoang chứa.

- Tháo và vệ sinh bộ lưới lọc tổ ong.�
- Kiểm tra cửa gió phía trước và phía sau.

- Kiểm tra lại dây nguồn, phích cắm.�
- Kiểm tra lại nguồn điện ổ cắm.�
- Bật phím nguồn trên mặt điều khiển, hiển thị

1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
Sản phẩm được bào hành nếu lỗi phát sinh từ nhà sản xuất.

2. Trong các trường hợp sau, sản phẩm sẽ được sửa chữa có tính phí
    a. Hết thời hạn bảo hành.
    b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
    c. Hỏng hóc do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra.
    d. Mất thẻ bảo hành.
    e. Hao mòn tự nhiên.
    f. Không bảo hành các vật liệu tiêu hao như: lưới lọc, tấm làm mát (lưới tổ ong).

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kĩ lưỡng. Đối với 
bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty 
chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ 
thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình 
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