
1. CẢNH BÁO AN TOÀN  

 ** Máy lọc không khí này được thiết kế không để 
dùng cho người bị suy giảm về thể chất , giác quan 
hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hường 
dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự 
an toàn cho họ

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm. Xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi 
sử dụng để đảm bảo sản phẩm này hoạt động tối ưu và an toàn nhất.

Vui lòng cất giữ sách hướng dẫn này để tham khảo về sau

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Máy lọc không khí mini 

Model: KAP-C133

CẢNH BẢO: Không bịt đường khí vào và ra của 

thiết bị

Có thể hư hỏng thiết bị

CẢNH BẢO: Không điều chỉnh thiết bị khi đang di 

chuyển (nếu dùng trên ô tô)

Có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng

CẢNH BẢO: Không tự ý tháo lắp sửa chữa sản phẩm

Có thể gây hỏng sản phẩm. Vui lòng liên hệ trung 

tâm bảo hành chính hãng

CẢNH BẢO: Không lật ngược sản phẩm khi đang 

sử dụng

Có thể gây hỏng sản phẩm
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2. THÔNG TIN SẢN PHẨM

CẢNH BẢO: Không xịt nước hoặc các chất tẩy rửa, 

dung môi dễ cháy vào sản phảm

 Có thể gây sốc điện hoặc cháy

Kết nối thiết bị với nguồn điện đầu vào  phù hợp 

(5VDC)

• Chạm vào phím cảm ứng để bật thiết bịCẢNH BẢO: Nếu dùng trên xe ô tô, vui lòng không 

đặt sản phẩm lên túi khí an toàn

Có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng 

CẢNH BẢO: Sử dụng đúng nguồn điện quy định 

cho sản phẩm

Có thể gây hư hại cho sản phẩm và nguy hiểm cho 

người sử dụng 

CẢNH BẢO: Không để trẻ em chơi đùa với sản phẩm

Có thể gây hỏng hóc hoặc nguy hiểm đến trẻ em
CẢNH BẢO AN TOÀN : 

Không điều khiển thiết bị khi xe đang di chuyển. Vui 

lòng dừng xe nếu muốn điều khiển thiết bị

• Chạm tiếp để điều chỉnh tốc độ lọc

Màu xanh: Tốc độ thấp

Màu vàng: Tốc độ trung bình

Màu đỏ: Tốc độ cao

Máy lọc không khí mini KAP-C133

5 VDC

3 W

3- 5 m2

(70*70*181) mm

0,56 Kg

Tên sản phẩm

Điện áp đầu vào 

Công suất

Diện tích phòng đáp ứng

Kích thước sản phẩm

Khối lượng sản phẩm
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3.1 Cấu tạo sản phẩm
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3.2 Hướng dẫn sử dụng

• Màng  HEPA tổng hợp 
- Màng HEPA 
- Màng lọc HEPA giúp lọc được những vật chất gây ô 
nhiễm trong không khí siêu nhỏ, với kích thước lớn 
hơn 0.3 micronmet,  các phân tử bụi có trong không 
khí, các tác nhân có thể  gây hen suyễn hay dị ứng hô 
hấp  mà mắt thường không nhìn thấy được.
- Lớp than hoạt tính
Than hoạt tính có đặc tính hấp thụ các loại mùi độc  
hại do chất hữu cơ bay hơi gây ra ( VOC ).

• Bộ phát ion âm - Màng HEPA 
- Ion âm là các hạt điện tích có lợi giúp tăng cường năng 
lượng sống nên ion âm còn được gọi là “ các vitamin 
trong không khí”:
- Ion âm có tác dụng lọc không khí  giúp loại bỏ đi những 
hạt bụi siêu nhỏ trong không khí và khử đi những mùi hôi 
khó chịu.
- Khi ion âm hấp thụ qua không khí đến phổi giúp tăng 
cường lượng oxy cho phổi. Làm giảm bớt các tác nhân 
kích thích ứng hệ hô hấp.
- Khi đi vào cơ thể ion âm sẽ giúp tăng cường Globulin 
(thành phần miễn dịch có trong huyết tương) từ đó 
phòng chống và ngăn ngừa các chứng bệnh truyền 
nhiễm, và có tác dụng loại bỏ sóng điện từ phát ra từ 
các thiết bị điện tử giúp tăng sức đề kháng của con 
người chống lại những tác động tiêu cực từ ion dương.
- Tác dụng diệt khuẩn và ức chế sự phát triển của nhiều 
loại virus
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3.3 Hệ thống lọc không khí

• Tắt thiết bị , ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện trước 
khi thay thế màng lọc

** Khuyến nghị : nên vệ sinh thiết bị hàng tuần
- Tắt thiết bị và tháo kết nối với bộ sạc
- Dùng khăn nhẹ nhàng lau bên ngoài thiết bị ( không sử 
dụng các chất tẩy rửa )
- Trường hợp không sử dụng thiết bị trong thời gian dài 
vui lòng tắt thết bị , cất thiết bị vào bao bì và bảo quản 
nơi khô ráo

Lưu ý : 
- Thời gian thay thế màng lọc : 6 tháng
- Nên sử dụng màng lọc chính hãng để có hiệu quả tốt 
nhất
- Vui lòng bỏ màng lọc đã sử dụng vào thùng rác

Xoay nửa 
dưới của thiết 
bị chính theo 
chiều kim 
đồng hồ

Đặt bộ lọc (Lưu ý 
chiều màng lọc) 
vào máy
** Loại bỏ túi 
nilong khỏi màng

Lắp nửa dưới của 
thiết bị và xoay 
ngược chiều kim 
đồng hồ
Thiết bị sẵn sàng 
sử dụng 
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3.4 Thay thế màng lọc

3.5 Bảo quản - vệ sinh thiết bị

Đường khí sạch raMặt điều khiển

Màng HEPA tổng hợp

Nửa dưới thiết bị

Đường khí vào

Cổng kết nối
nguồn vào

Máy lọc không khí ô tô được lắp đặt trong ngăn đựng 
cốc trung tâm xe hơi hoặc giá đỡ cốc phía sau

4. LẮP ĐẶT 

• TRONG XE Ô TÔ 

Đặt máy lọc không khí trên bàn và đảm bảo cửa khí ra – 
vào không bị cản trở
Sau khi cấp đúng nguồn máy sẽ hoạt động
Để sử dụng để bàn / nhà, xin vui lòng sử dụng bộ chuyển 
đổi nguồn phù hợp

• TRÊN BÀN LÀM VIỆC - TRONG PHÒNG

5. CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH CÁCH XỬ LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KAROFI
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hudland Tower, Lô A-CC7, KDVTH Linh Đàm,
đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Trung tâm bảo hành: 1900 6418 | Website: www.karo�.com

Sản phẩm không 
hoạt động

Khi sử dụng cho 
ô tô. Có một vài 
dòng xe vẫn có 
thể cấp điện khi 
đã tắt máy

Đảm bảo kết nối đúng nguồn 
điện 5V ( hoặc sử dụng bộ 
chuyển đổi về nguồn điện 5V )
Ấn phím xoay để khởi động
Nếu không thể khởi động vui 
lòng liên hệ với nhà phân phối

Tắt nguồn sản phẩm.Ngắt kết 
nối với nguồn điện khi không sử 
dụng

VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP


