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Bổ sung muối hoàn nguyên định
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I - GIỚI THIỆU CHUNG
2

1

Máy lọc tổng KG889 là sản phẩm xử lý nước cao cấp, cung cấp nguồn nước
sinh hoạt chất lượng cao đến với mọi vị trí trong ngôi nhà. Với kích thước nhỏ
gọn, thiết kế sang trọng cùng công suất mạnh mẽ cung cấp nước liên tục luôn đáp
ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Không chỉ vậy, giá trị cốt lõi khách hàng nhận được là tận hưởng nguồn nước
sạch, tinh thần thoải mái, thư giãn, và luôn an tâm khi sức khỏe được bảo vệ.
Ngoài ra các thiết bị điện máy, đồ gia dụng sẽ được kéo dài tuổi thọ tối đa do
nước được loại bỏ các chất ô nhiễm, chất oxy hóa gây rỉ sét, đóng cặn, ăn mòn, ố

1 - Cột làm mềm: Làm mềm nước, chống đóng cặn
2 - Cột lọc đa tầng: Khử o, asen, kim loại nặngổn định PH
3 - Than hoạt tính: Khử mùi, các chất độc hại

STT

THÔNG SỐ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

1

Công suất lọc max

1500L/h

2

Hiệu suất lọc

97,99%

3

Áp suất nước đầu vào

0.14 - 0.86 Mpa

4

Nhiệt độ nước

3 - 38oC

5

Chế độ làm việc

Tự động và bán tự động

6

Công suất/điện áp/tần số làm việc

0.76kW/220V AC/50Hz

7

Kích thước

850 x 776 x 1600 (mm)

8

Khối lượng

140 Kg

9

Chất lượng nước đầu ra

QCVN 01-1:2018/BYT

10

Tự động tính toán thời điểm tái sinh vật liệu

11

Tự động làm sạch vật liệu lọc

12

Tiết kiệm điện năng

13

Vật liệu lọc

Xuất xứ từ Hà Lan, Ý, Nga, Việt Nam

14

Vật liệu chế tạo

Sơn sắt tĩnh điện, Inox 304, ABS, PPR

2.3. Chức năng của các linh kiện
2.3.1 Linh kiện lọc nước
Bảng mô tả chức năng các linh kiện lọc nước

Pa

Pa

Pa

Đo áp suất
cột than

2.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
2.2.1 Sơ đồ đường nước
Đo áp suất
cột mềm
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Đo áp
suất bơm

II - CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ

STT
Lưu kế
Màng UF

TÊN LINH KIỆN

CHỨC NĂNG

1

LPM

Cột lọc đa tầng

Lọc nước tự động sục
rửa vật liệu

PP-5um

Cột than hoạt tính

2
Van khóa
đường thải

Cột lọc 20’’

Thải
sục rửa

Cột 3
Thải sục rửa

Cột làm mềm

Bơm

Thải
nước muối

Cột 2
Thải sục rửa

Nguồn
nước

Cột lọc đa tầng

Van khóa

Cột 1

Nước thải

- Dựa vào áp suất tạo ra bởi máy bơm ở đầu vào để đẩy nước qua các cột lọc. Quá trình
dòng nước chảy qua các cột lọc với áp lực cao, nước sẽ được xử lý loại bỏ toàn bộ cặn bẩn,
ion kim loại nặng, Asen, Sắt, Mn, vi sinh vật, vi khuẩn có trong nguồn nước; loại bỏ mùi vị,
chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, kiềm, axit và cân bằng độ pH.
- Với hệ thống tự động kiểm soát hoạt động, bên cạnh việc cung cấp nguồn nước sạch, máy
lọc tổng KG889 còn có những tính năng ưu việt như sau:
- Bộ điều khiển có thể cho phép máy chạy tự động hoặc theo ý người sử dụng.
- Tự động sục rửa vật liệu các cột lọc làm tăng tuổi thọ sử dụng.
- Tự động hoàn nguyên với cột làm mềm (cột lọc 2)

Bộ
điều khiển

220V AC

N

Cột lọc mềm

6 m³/ chu kỳ
(tự động hoặc cài đặt)
6 m³/ chu kỳ
(tự động hoăc cài đặt)

Cột than hoạt tính

Lọc nước, tự động sục
rửa

4

Cốc lọc PP (5µm)

Lọc nước

5

Màng ultra

Lọc nước, lọc vi khuẩn,
virut

ltration (UF)

6 m³/ chu kỳ
(tự động hoặc cài đặt)

Làm mềm nước, tự động
sục rửa vật liệu, tự động
hoàn nguyên

3

THỜI GIAN
THAY THẾ

2 tháng/ chu kỳ
( sục rửa thủ công)

* Cột lọc đa tầng (cột số 1)
-

Nâng và ổn định độ pH của nước trong khoảng 6,5 – 8,0 (đối với nước c ó pH <6)
Khử sắt : Khử hoàn toàn sắt với hàm lượng sắt tr ong nước ≤ 5mg/l
Hấp thụ nitrogen (nitrit, nitrat, amoni), photphat ( giảm 20% hàm lượng hòa tan tr ong nước)
Khử arsen (As)
Khử khử Flo (F)
Khử các kim loại nặng (đồng , kẽm, crom, niken).
Giảm hàm lượng dầu.
Tạo nước chống Oxy hóa (ORP thấp)
Khử Mangan.

* Cột làm mềm (cột số 2)
- Làm mềm nước
* Cột than hoạt tính (cột số 3)
- Khử mùi
- Lọc cặn
- Hấp thụ một số hợp chất hữu cơ có trong nước.

2.2.2. Sơ đồ điện (KG889)

L

CHU KỲ SỤC RỬA

Nước sạch

Bơm

* Màng ultra ltration (UF)
- Loại bỏ vi khuẩn, virus

ATOMAT

2.4. LINH KIỆN KHÁC
Tiếp điểm bơm phụ (P2)

Tiếp điểm phao

1

Máy bơm đầu inox

Lấy nước từ bể chứa vào hệ thống, tạo áp suất hệ thống

2

Bộ tủ điều khiển

Cấp nguồn, điều khiển các chức năng của hệ thống

3

Bộ ống kết nối đường nước

Dẫn nước, giữ áp suất cao trong hệ thống

4

Hệ thống đèn báo, công tắc điều
khiển

Thông báo chế độ hoạt động; điều khiển, thay đổi chế
độ hoạt động
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3.1 CHUẨN BỊ

4.1 GIAO DIỆN SỬ DỤNG

Vị trí lắp đặt:
- Vị trí lắp đặt gần téc nước hoặc bể chứa, có nguồn cấp điện và thuận tiện cho việc thoát nước thải
(đối với bể chứa không sâu quá 3m).
- Khảo sát hệ thống ống nước tại nơi lắp đặt, cần có phương án kết nối phù hợp (sử dụng ống PPR hay
PVC)
- Vị trí lắp đặt trong nhà, nhà kho có lán che.
- Không gian lắp đặt vừa đủ để đặt máy, cũng như lắp đặt dễ dàng, thay thế và vân hành ( tối thiểu diện
tích lắp đặt 1mx1m).
Hướng dẫn an toàn:
- Sau khi đã lắp xong, cố định chốt các bánh xe để máy không thế di chuyển hay bị rung lắc.
- Kiểm tra các điểm nối với hệ thống nước, đảm bảo đầu nối chắc chắn, không rỉ nước, không gãy gập.
- Không tự ý thay đổi kết cấu của máy (đảo thứ tự linh kiện hoặc thay thế linh kiện mới không tương
đồng).
- Không tự ý thay đổi phần kết nối dây điện trong máy làm chập gây cháy nổ.
- Sau khi lắp xong, kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng các đầu nối, giắc co, xem có bị lỏng và rò nước. Nếu có
phải siết lại các đầu nối, giắc co hoặc quấn lại băng tan .
- Ống thoát nước phải thông thoáng, không được tắc nghẽn do bụi bẩn, dị vật

1

3
Bảng
điều khiển

Bảng
thông số
4

- Bảng thông số máy bao gồm một lưu kế và ba đồng hồ đo áp suất. Chức năng và thông số khi hoạt động
như bảng sau.

STT

MÔ TẢ

CHỨC NĂNG

3.2 LẮP ĐẶT
A- Sơ đồ lắp đặt

B- Vị trí các đường nước
-Kết nối với hệ thống nước
trong nhà theo sơ đồ và vị
trí chức năng đường ống.

Đường nước thải,
đầu nối giắc co
ren ngoài ống D32

C. Nhãn và vị trí kết nối đường điện
N

P11/
LP1

P12/
Lp2

P21

Lưu kế

Hiển thị lưu lượng nước sạch

2

Đồng hồ đo áp
suất cột làm
mềm

Hiển thị áp suất sau cột làm
mềm

3

Đồng hồ đo áp
suất cột than

4

Đồng hồ đo áp
suất bơm

Đường nước sạch,
đầu nối giắc co
ren ngoài ống D32

Đường nước vào,
cổ hút bơm ren
trong ống D32

L

1

Nước đã xử lý
(téc nước, bể chứa)

Nguồn nước
(téc nước, bể chứa)

P22

L1

PW

PHAO
1

PHAO
2

AOM

AT

MN

LPW1

LPW2

· L/N
: Đường nguồn cấp vào 220VAC
· P11/ P12
: Đường cấp nguồn cho bơm của máy lọc tổng
· P21/ P22
: Đường cấp nguồn cho bơm phụ (trong trường hợp máy đặt trên cao, xa nguồn nước
cần bơm phụ hoặc hộ gia đình đã có sẵn bơm)
· PHAO 1/ PHAO 2 : Đường đấu tiếp điểm dây phao điện.
*Lưu ý : Khi đấu nối chú ý tên nhãn cầu đấu, tránh đầu sai hoặc nhầm gây chậm cháy hỏng thiết bị

2

Hiển thị áp suất sau cột than

Hiển thị áp suất của bơm

TRẠNG THÁI
Khi chạy máy, nước sạch sẽ đi qua lưu
kế đẩy con quay lên vạch lưu kế chỉ
18-22 LPM tương ứng với lưu lượng
nước hiện tại.
- Khi chưa chạy máy, kim đồng hồ áp
suất chỉ trạng thái 0.
- Sau khi chạy máy, kim đồng hồ áp
sẽ chỉ tới vạch 35-50psi.
- Khi chưa chạy máy, kim đồng hồ áp
suất chỉ trạng thái 0.
- Sau khi chạy máy, kim đồng hồ áp
sẽ chỉ tới vạch 30-50psi.
- Khi chưa chạy máy, kim đồng hồ áp
suất chỉ trạng thái 0.
- Sau khi chạy máy, kim đồng hồ áp
sẽ chỉ tới vạch 35-50psi.
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4.2. BẢNG ĐIỀU KHIỂN

4.3. HƯỚNG DẪN SỦ DỤNG
4.3.1 Vận hành máy lọc tổng chế độ MANUAL (điều khiển bằng tay)

3

> Bước 1 : Cấp nguồn điện cho máy lọc tổng.
> Bước 2 : Mở cánh cửa tủ mặt trước, gạt ATOMAT sang vị trí đóng; sau đó đóng lại.
> Bước 3 : Vặn công tắc xoay 2 từ vị trí OFF sang ON, đến khi đèn báo 1 sáng.
> Bước 4 : Vặn công tắc xoay 4 từ vị trí OFF sang vị trí MAN, đến khi đèn báo 3 sáng.
> Bước 5 : Sau khi bơm chạy. Nếu muốn dừng bơm, vặn công tắc xoay 4 từ vị trí MAN sang vị trí OFF;
đèn báo 3 sẽ tắt, bơm sẽ dừng.

4
1
2

4.3.2 Vận hành máy lọc tổng chế độ AUTO (chạy tự động)
> Bước 1 : Cấp nguồn điện cho máy lọc tổng
> Bước 2 : Mở cánh cửa tủ mặt trước, gạt ATOMAT sang vị trí đóng; sau đó đóng lại.
> Bước 3 : Vặn công tắc xoay 2 từ vị trí OFF sang ON, đến khi đèn báo 1 sáng.
> Bước 4 : Vặn công tắc xoay 4 từ vị trí OFF sang vị trí AUTO, đến khi đèn báo 3 sáng.
> Bước 5 : Sau khi bơm chạy. Nếu muốn dừng bơm, vặn công tắc xoay 4 từ vị trí AUTO sang vị trí OFF;
đèn báo 3 sẽ tắt, bơm sẽ dừng.
* Chú ý : Trong trường hợp để máy chạy liên tục trong chế độ tự động, thì bỏ qua bước 5.
4.3.3. Vận hành máy lọc tổng sục rửa màng Ultra lter (UF)
STT

1

MÔ TẢ
Đèn
báo 1

CHỨC NĂNG
Hiển thị báo
nguồn cấp cho
máy lọc tổng

TRẠNG THÁI

Ý NGHĨA
- Trạng thái không làm việc đèn không
sáng.
- Trạng thái có nguồn điện cấp, đèn sáng

Van 1
(đường nước sạch)

Van 2
(đường nước thải)

- Công tắc ở vị trí OFF khi chưa bật máy
2

Công
tắc
xoay 2

Bật nguồn cho
máy lọc tổng
Công tắc ở vị trí ON khi bật máy

3

Đèn
báo 3

Hiển thị trạng
thái bơm

Công
tắc
xoay 4

Chuyển chế độ
hoạt động

- Khi bơm chưa chạy, đèn không báo
sáng.
- Khi bơm chạy, đèn báo sáng

- Công tắc ở vị trí OFF, bơm không chạy
4

Công tắc ở vị trí MAN, điều khiển bơm
bằng tay theo ý người sử dụng

- Công tắc ở vị trí Auto, bơm tự động
chạy theo hệ thống phao trong bể chứa.

>
>
>
>
>
>

Bước
Bước
Bước
Bước
Bước
Bước

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Vặn ngược chiều kim đồng hồ để khóa van 1 (vặn đến khi hết vòng quay)
Vặn thuận chiều kim đồng hồ để mở khóa van 2 (vặn đến khi hết vòng quay)
Thực hiện chạy máy lọc tổng trong chế độ MANUNAL trong vòng 10 phút.
Vặn ngược chiều kim đồng hồ để khóa van 2 (vặn đến khi hết vòng quay).
Vặn thuận kim đồng hồ để mở khóa van 1 (vặn đến khi hết vòng quay).
Thực hiện chạy máy lọc tổng tổng trong chế độ AUTO.

4.3.4. HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MUỐI HOÀN NGUYÊN
- Sau quá trình sử dụng một thời gian dài, cột làm mềm sẽ sử dụng hết lượng muối hoàn nguyên có sẵn
trong thùng chứa. Để đảm bảo chất lượng nước cũng như chế độ hoạt động của máy lọc tổng, cần phải bổ
sung thêm muối hoàn nguyên.
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a. Chuẩn bị một bao muối hoàn nguyên gốc Ấn Độ

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

STT

NỘI DUNG

THÔNG SỐ

1

Thương hiệu

VIS - SOFT

2

Xuất xứ

Ấn Độ

3

Nhập khẩu

Ấn Độ

4

Quy cách

1 bao - 25kg

5

Công thức

NaCl (99%)

STT
1

2
3

6

Ảnh bao bì

b. Thực hiện bổ sung muối hoàn nguyên
> Bước 1 : Tạm thời dừng hoạt động của máy lọc tổng bằng cách xoay công tắc 4 về vị trí OFF. Lúc này
bơm sẽ dừng tạm thời.
> Bước 2 : Đẩy nhẹ phần nắp bên trên về phía sau của cột làm mềm (cột số 2)

> Bước 3 : Nhấc phần nắp thùng chứa đặt ra phía ngoài, để lộ ra lỗ đổ muối vào thùng chứa.
> Bước 4 : Xác định lượng muối còn lại trong khoang chứa. Nên bổ sung muối hoàn nguyên khi lượng
muối đã hoàn toàn hết hoặc còn sót lại một lớp mỏng dưới đáy thùng chứa.
> Bước 5 : Mở bao muối hoàn nguyên, sau đó dùng tay hoặc muỗng xúc từng đợt muối thả vào thùng
chứa. Thực hiện thao tác này đến khi đổ hết số lượng muối trong bao.
> Bước 6 : Sau khi hoàn thành bước bổ sung muối, đóng nắp thùng chứa, kéo nhẹ phần nắp bên trên về
phía trước đến khi hết hành trình.
> Bước 7 : Xoay công tắc 4 từ vị trí OFF tới vị trí AUTO để máy lọc tổng trở về trạng thái làm việc bình
thường.
c. Các lưu ý khi bổ sung muối hoàn nguyên
- Khi thực hiện bước 1 : Nếu hiện tại bơm đang dừng thì có thể bỏ qua bước này.
- Khi thực hiện bước 4 : Trong trường hợp lượng muối trong thùng chứa vẫn còn nhiều hoặc chưa hết, thì
vẫn có thể tiến hành bổ sung muối nhưng số lượng muối bổ sung sẽ ít hơn.
- Khi thực hiện bước 5 : Nếu sử dụng tay để thả muối, nên rửa sạch tay trước khi thực hiện. Ngoài ra
trong thùng chứa có nhiều nước, khi bổ sung muối nước có thể dâng lên, hãy thực hiện thao tác chậm lại
để nước thoát đi.

HIỆN TƯỢNG

NGUYÊN NHÂN

KHẮC PHỤC

Bơm không chạy trong khi
vận hành chế độ tự động
hoặc trong chế độ tự động
(khi phao đóng)

Bơm bị mất nguồn cấp

- C1: Kiểm tra phích cắm
nguồn
- C2: Kiểm tra Atomat
trong tủ điện

Đồng hồ áp cột làm mềm
không hiển thị áp

Cột làm mềm đang trong chế độ
hoàn nguyên hoặc tự sục rửa

Chờ hết thời gian hoàn
nguyên hoặc tự sục rửa.

Đồng hồ áp cột than hoạt
tính không hiển thị áp

Cột than hoạt tính đang trong
chế độ tự sục rửa

Chờ hết thời gian tự sục
rửa

V- BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

VI - CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Để đảm bảo chất lượng nước đầu ra, việc định kỳ bổ sung, thay thế vật liệu lọc là điều cực kỳ cần thiết.
Dưới đây là bảng thời gian khuyến cáo:

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ
STT
1

STT

1

CẤP LỌC

Cột làm mềm (cột số 1)

PHƯƠNG PHÁP BẢO DƯỠNG

- Bổ sung vật liệu lọc sau 12 tháng sử dụng
- Thay thế hoàn toàn vật liệu lọc sau 24 tháng sử dụng

2
3

Cột làm mềm (cột số 2)

-Thay thế hoàn toàn vật liệu lọc sau 48 tháng sử dụng

3

Cột than hoạt tính (cột số 3)

- Thay thế hoàn toàn vật liệu lọc sau 12 tháng sử dụng

4

Cốc lọc PP5um

- Định kỳ thay lõi sau 6 tháng sử dụng

5

Màng utra ltration (UF)

- Định kỳ chạy sục rửa màng 2 tháng/ 1 lần
- Thay thế lõi màng sau 24 tháng sử dụng
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HIỆN TƯỢNG

NGUYÊN NHÂN

KHẮC PHỤC

Bơm không chạy trong khi
vận hành chế độ tự động
hoặc trong chế độ tự động
(khi phao đóng)

Bơm bị mất nguồn cấp

- C1: Kiểm tra phích cắm
nguồn
- C2: Kiểm tra Atomat
trong tủ điện

Đồng hồ áp cột làm mềm
không hiển thị áp

Cột làm mềm đang trong chế độ
hoàn nguyên hoặc tự sục rửa

Chờ hết thời gian hoàn
nguyên hoặc tự sục rửa.

Đồng hồ áp cột than hoạt
tính không hiển thị áp

Cột than hoạt tính đang trong
chế độ tự sục rửa

Chờ hết thời gian tự sục
rửa
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VII - THÔNG TIN BẢO HÀNH
Máy lọc tổng Kangaroo đã được đội ngũ kỹ thuật của tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng
một cách nghiêm ngặt và được Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam công nhận về chất lượng.
Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp máy lọc nước chất lượng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết
mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.
Nếu sản phẩm có khuyết điểm hay không hoạt động trong thời gian bảo hành, sản phẩm sẽ được sửa chữa,
bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.
1. Sản phẩm chỉ bảo hành phần điện.
Thời gian bảo hành theo phiếu bảo hành hoặc căn cứ vào hệ thống bảo hành điện tử của tập đoàn
Kangaroo
Phần lõi lọc và muối hoàn nguyên là vật tư tiêu hao sẽ không được bảo hành.
2. Trong các trường hợp sau, máy sẽ được sửa chữa có tính phí:
a. Máy hết hạn bảo hành
b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai với hướng dẫn sử dụng
c. Hỏng hóc do thiên tai gây ra
d. Tự ý tháo máy sửa chữa
e. Sử dụng sai nguồn điện áp
f. Sửa chữa tại nơi không được ủy quyền bảo hành của Kangaroo.
Tất cả các phần trong HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG này đã được biên tập và kiểm tra kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi
sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc có sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có
quyền giải thích những vấn đề này.
Ngoài ra, có thể có cải tiến kỹ thuật sẽ được thể hiện trong hướng dẫn sửa đổi mà không có sự thông báo
trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm thực tế có thể khác so với trong hướng dẫn sử dụng mà không có thông
báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hưỡng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.
S n ph m th c t có th sai khai so v i H

ng d n s d ng mà không c n báo tr

c.
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