


Để �ảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, 
vui lòng �ọc kĩ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm.

1. Sản phẩm nên �ược tiếp �ịa khi sử dụng. Sản phẩm �ược khuyến cáo sử dụng ở những không 
gian mở và �ảm bảo thông gió (ví dụ: sử dụng trong phòng ngủ thì phải mở cửa sổ…).

2. Trước khi sử dụng, cần �ảm bảo nguồn �iện tương thích với �iện áp �ược ghi trên sản phẩm 
(220V~/50Hz). Nếu nguồn �iện thấp hơn mức quy �inh, máy không thể hoạt �ộng êm ái hay thậm 
chí không thể khởi �ộng. Nguồn �iện cao hơn mức quy �ịnh có thể dẫn �ến cháy hỏng máy. 

3. Tuyệt �ối KHÔNG sử dụng sản phẩm khi dây cắm hay giắc cắm bị hỏng hóc. Khi gặp tình huống 
này, tuyệt �ối không tự ý sửa chữa (nối dây, thay giắc cắm khác loại) mà cần liên hệ Trung tâm bảo 
hành (TTBH) �ể �ược hỗ trợ.

4. Rút giắc cắm ra khỏi ổ �iện trước khi �ổ thêm nước, vệ sinh hay sửa chữa sản phẩm �ể tránh giật 
�iện.

5. KHÔNG kéo, giật dây hay giắc cắm ra khỏi ổ �iện �ể tránh �ứt dây hay chập �iện. Cần nắm chặt 
�ầu giắc trước khi rút khỏi ổ �iện.

6. Trước khi sử dụng chức năng làm mát, cần �ảm bảo có �ủ lượng nước trong bình chứa (không 
thấp hơn vạch “MIN”) nhưng lượng nước cũng không �ược vượt quá vạch MAX. Vận hành chức 
năng làm mát với lượng nước không �ủ có thể gây cháy hỏng máy bơm.

7. Chỉ dùng nước sạch cho máy làm mát không khí. Không �ổ các dung dịch khác hay pha các chất 
tạo màu, tạo mùi… vào bình chứa và sử dụng.

8. Thường xuyên tháo bỏ nước �ọng và vệ sinh bình chứa, tấm làm mát �ể hạn chế bám rêu, mùi 
hôi… và ảnh hưởng �ến khả năng làm mát cũng như tuổi thọ của sản phẩm.

9. KHÔNG �ặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt �ang hoạt �ộng.

10. Đặt quạt ở những bề mặt bằng phẳng, ổn �ịnh, không rung lắc. KHÔNG �ặt quạt ở những vị trí 
dốc, bấp bênh �ể tránh nguy cơ nghiêng �ổ.

11. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi gặp quạt sản phẩm không ổn �ịnh hoặc gặp vấn 
�ề vận hành. Trong trường hợp �ó, cần liên hệ TTBH �ể �ược hỗ trợ chính hãng.

12. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan 
hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi �ược giám sát hoặc hướng 
dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

13. Trẻ em cần �ược giám sát �ể �ảm bảo không nghịch thiết bị.






