


2. CẤU TẠO 

3. HƯỚNG DẪN AN TOÀN
1. Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.
2. Thiết bị phù hợp cho sử dụng trong phòng, không thích hợp sử dụng trong 
công nghiệp.
3. Không rời khỏi nhà khi thiết bị đang hoạt động. Vui lòng tắt thiết bị và rút dây 
nguồn khi không sử dụng.
4. Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, phòng tắm hoặc hồ bơi.
5. Không sử dụng thiết bị gần nơi có vật dễ cháy nổ.
6. Nếu dây nguồn bị hỏng, vui lòng ngừng sử dụng và liên hệ với Trung tâm bảo 
hành để được hướng dẫn.
7. Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng thể 
chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ 
được người chịu trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn.

4. LẮP ĐẶT
Thiết bị không cần lắp đặt, được sử dụng như một thiết bị di động, thiết bị này 
không thích hợp để sử dụng trong phòng tắm.

5.  HOẠT ĐỘNG
1.  Thêm nước vào bình chứa 
Đầu tiên mở bình chứa nước, thêm nước đến vạch quy định, sau đó đóng bình 
chứa nước lại.

1. Key Switch: phím công tắc
2. Control Panel: bảng điều khiển
3. The Handle: tay cầm
4. Back Cover: tấm chắn sau
5. Coiling Plate: tấm bao quanh
6. Front Cover: tấm chắn trước
7. Horizontal Pendulum Leaf: tấm đảo gió ngang
8. Vertical Pendulum Leaf: tấm đảo gió dọc
9. Water Level Window: cửa sổ mực nước
10. Caster: bánh xe



2.  Bảng điều khiển điện tử

(Điều khiển từ xa có chức năng tương tự với bản điều khiển điện tử)
Sau khi cắm dây nguồn vào ổ cắm điện, thiết bị đã sẵn sàng hoạt động.
- On/O�: bật thiết bị và tắt thiết bị
- Speed: tốc độ thay đổi theo chức năng tương ứng khi nhấn lần lượt: LOW- > 
MEDIUM -> HIGH -> LOW
- Type: quý khách có thể chọn chế độ gió thường, gió tự nhiên và gió ngủ.
- Swing: khi đèn báo bật sáng, hướng gió sẽ thay đổi. Chức năng này sẽ tắt khi 
Quý khách ấn lại lần nữa.
- Timer: chế độ hẹn giờ từ 1 giờ đến 15 giờ.
- Cool: nhấn phím này để khởi động chế độ làm mát. Nhấn lại lần nữa để hủy 
chức năng này. 
     LƯU Ý: Quý khách hãy chắc chắn rằng có đủ nước trong bình chứa nước 
     trước khi nhấn phím này.
- Anion: nhấn phím này để khởi động chức năng lọc không khí.

6. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN
CẢNH BÁO: Vui lòng rút dây cắm điện ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị.
1. Vui lòng dùng khăn mềm để lau bề ngoài thiết bị, không dùng chất tẩy rửa 
mạnh hoặc các dung dịch hóa học khác.
2. Bảo quản thiết bị ở nơi thoáng mát, tránh bức xạ mặt trời trực tiếp lâu dài.
3. Tháo vít ở mặt sau thiết bị, sau đó rút tấm làm mát và tấm lọc ra ngoài để vệ 
sinh. Làm sạch bằng chất tẩy rửa trung tính và bàn chải, sau đó làm sạch bằng 
nước sạch. Cuối cùng, đặt lại vào thiết bị.
4. Vệ sinh bình chứa nước: cho nước vào bình chứa nước qua đường dẫn nước 
vào, mở nút cao su dưới đáy bình chứa nước để xả hết nước, thực hiện thao tác 
này nhiều lần.
 Lưu ý:
 -   Rút dây cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh.
 -   Không để nước rớt lên bảng điều khiển điện tử.
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1. Read all instructions before using the evaporative air cooler.
2. The evaporative air cooler are suitable for use in individual rooms, not suitable 
for use in commercial, industrial or outdoor use.
3. Do not leave your home while the appliance is in function: ensure that the 
switch is in OFF (0) position. Always unplug the appliance.
4. Do not use the evaporative air cooler in the immediate surroundings of a bath, 
a shower or a swimming pool.
5. Do not use the evaporative air cooler when there are in�ammable and explo-
sive goods.
6. If the cord of this appliance is damaged discontinues use of this product and 
contact the manufacturer for further instructions.
7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experi-
ence and knowledge if they have been given supervision or instruction concern-
ing use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall 
not be made by children without supervision.

4. INSTALLATION
The appliance requires no installation, it should be used solely as a portable 
appliance.Portable appliances are not suitable for use in a bathroom.

5. OPERATION
1. Water Injection: 
-  First opened the door of water injection,add water to the speci�ed value,then 
close the door of water injection.
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(Remote controler control panel with the same function as the unit control panel)
Insert the plug pin into a wall socket and the product is ready to working.
- On/O�: Touch the key, turn on the appliance, second touch, shut it down.
- Speed: touch this key, start the appliance, the corresponding function changes 
as follows when you press the key serially: LOW -> MEDIUM -> HIGH -> LOW.
- Type: touch this key, you can choose the normal wind, natural wind and sleep-
ing wind circularly. Under the situation of normal wind it has no corresponding 
indicator light, but others have.
- Swing: touch this key, the wind direction can swing �atly, and the swing indica-
tor light is on. It cancels this function when you touch again.
- Timer: Touch this key, the timer from 1 to 15 hours options with step 1 hours. It 
will shutdown if the timer �nished.
- Cool: Touch this key to start cooling system. It cancels this function when you 
touch again. IMPORTANT: Please be sure there is enough water in the water tank 
before touch this key
- Anion: Touch this key to release negative ions into the air, to freshen the air and 
care health. It cancels this function when you touch again.

6. CLEANING AND MAINTENANCE
- Before cleaning always remove the plug from the electrical socket.
- Please use a soft cloth to wipe the shell.Do not use water gasoline,or other 
chemical solutions.
- Story and dry place to keep away from heat and sunlight.
- Loose scrow, you can clean wet curtain and �lter after take out the back.
- Cleaning the water tank add water into the water tank through water inlet,open 
the rubber plug at the bottom of the water tank to drain the water o�, wash 
several times.
       Note:
           - Unplug from outlet before cleaning.
           - No water on the control panel.


