
Model: SHD1533
BÌNH THỦY ĐIỆN SUNHOUSE

Vui lòng �ọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Sản phẩm �ược sản xuất tại Trung Quốc
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THÀNH PHẦN CẤU TẠO

MODEL SẢN PHẨM

DUNG TÍCH

ĐIỆN ÁP

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ

SHD1533

3.3L

220V~ /50Hz

750W

Để tránh xảy ra sự cố cháy nổ, giật �iện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách hàng xin lưu ý những 
�iểm sau:
1. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. 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. 
3. Không �ể trẻ em chơi �ùa với thiết bị. Để thiết bị và dây �iện ngoài tầm với của trẻ em.

Dây �iện

Bảng �iều khiển

Nút ấn mở nắp Vùng ấn áp lực �ể rót nước

Ống thoát hơi nước

Quai cầm

Khoá trẻ em

Thang �o mực nước

Khớp nối (dây nguồn, ổ cắm)

Nút ấn lấy nước bằng cách
chạm thành cốc hướng lên trên

Vòi nước

Nút ấn lấy nước

Chân �ế
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LƯU Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

Chỉ cắm �iện vào ổ �iện tiếp �ịa và có �iện áp 
tương thích với các thông số ghi trên sản 
phẩm (220V~ / 50Hz)

Chú ý: Không cắm song song bình thủy với 
các sản phẩm �iện khác vì có thể gây quá tải 
�iện, bình quá nóng, thậm chí cháy.

Không �ược kéo, giật dây �iện khi �ang cắm 
vào ổ �iện.

Không �ược ôm, nghiêng, lắc hoặc xách bình thủy bằng nắp, thậm chí không �ược di chuyển bình 
thủy

Không �ược �óng nắp bình quá mạnh. Không �ược cho trẻ em sử dụng bình thủy 
này và luôn luôn giữ khoảng cách khỏi tầm 
với của trẻ em �ể tránh bị bỏng, �iện giật 
hoặc các tổn thương khác

Chú ý: Nếu dây �iện không �ược cắm hoàn 
toàn vào ổ �iện, có thể gây ra tình trạng �oạn 
mạch, hở �iện hay thậm chí bình quá nóng.

Chú ý: Đóng nắp bình mạnh trong bất kỳ 
trường hợp nào có thể làm nước nóng bắn 
tung tóe ra ngoài dẫn �ến việc bị bỏng hoặc 
những tổn thương khác.

Không �ược làm �ổ hoặc ngã bình thủy Không �ược chạm vào lỗ thông hơi bằng tay.

Chú ý: Mặc dù chức năng rót nước �ã bị khóa, 
nước nóng vẫn có thể bị chảy ra qua vòi nước 
dẫn �ến việc cháy, bỏng hoặc những tổn 
thương cơ thể khác

Chú ý: Không cho phép trẻ em chạm vào lỗ 
thông hơi vì hơi nước có thể làm bỏng da của 
chúng hoặc dẫn �ến những tổn thương khác.

Chú ý: Mặc dù chức năng rót nước khỏi bình �ã bị khóa, nước nóng vẫn có thể rò rỉ thông qua vòi bình 
hoặc lỗ thông hơi. Điều này có thể dẫn �ến việc bị cháy, bị bỏng và những tổn thương khác.

Luôn luôn �ảm bảo rằng mức nước trong 
bình thủy không vượt quá vạch “Full” (�ầy) 
�ược �ánh dấu trong bình thủy.

Chú ý: Việc �ổ quá �ầy nước vào bình thủy có 
thể dẫn �ến bị bỏng hoặc những tổng 
thương khác khi nước sôi tràn ra ngoài bình

Không �ược �ể bất cứ mảnh vải nào hoặc 
những thứ tương tự che lên nắp bình thủy và 
lỗ thông hơi

Chú ý: Việc che kín bình thủy và lỗ thông hơi 
có thể dẫn �ến việc bị bỏng hoặc những tổn 
thương khác khi nước sôi tràn ra ngoài bình.

Để tránh bất cứ rủi ro nào trong việc cháy nổ, 
�iện giật hay những chấn thương khác - 
không �ược tự mình cố tình tháo rơi, sửa 
chữa và sửa �ổi cấu trúc của bình thủy

Chú ý: Hãy liên lạc với trung tâm bảo hành và 
sửa chữa của chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ 
vấn �ề nào về bình thủy

Để bảo vệ khỏi bất cứ rủi ro nào của việc �iện 
giật, không �ược ngâm nước hoặc làm ướt 
bình thủy bởi bất kỳ loại chất lỏng nào



6 7

Không �ổ nước nóng trong bình khi nắp bình chưa mở hoàn toàn

Không sử dụng bình thủy như dụng cụ �ể 
giữ nước lạnh (bằng cách cho �á cục vào 
bình thủy)

Không chạm vào nút �ể mở nắp khi �ang di 
chuyển bình thủy

Chú ý: Không dùng bình thủy �ể �un sôi trà, 
trà sữa hay các thức uống khác ngoài nước vì 
có thể gây sôi tràn, cháy nổ hoặc những tổn 
thương khác. Các chất cặn �ông �ặc lại trong 
lòng bình có thể gây loạn chức năng, giảm 
tuổi thọ sản phẩm.

Nắp bình thủy có thể bất ngờ mở ra gây tổn 
thương không mong muốn

Không �ược cắm �iện khởi �ộng bình thủy 
với tay ướt vì rất dễ bị �iện giật

Không �ược rót nước ra trong khi bình thủy 
vẫn �ang sôi hoặc trong vòng 05 phút sau 
khi sôi

Chú ý: Việc rót nước khi �ang sôi có thể gây 
ra cháy nổ, hỏng rơ-le �iện hoặc gây bỏng và 
những tổn thương khác.

Chú ý: Nghiêng bình �ể �ổ nước khi nắp bình chưa mở hoàn toàn có thể khiến nắp bị bung ra và nước 
nóng bắn tung tóe gây bỏng hoặc những tổn thương khác.

Không �ược mở nắp bình thủy hoặc rót nước khi bình thủy �ang sôi

Không �ược �ặt bình thủy trên những bề 
mặt không vững chắc hoặc trên những 
miếng �ệm mềm.

Hãy �ợi �ến khi bình thủy nguội trước khi lau 
hoặc mang bình thủy �i bảo dưỡng

Chú ý: Bình thủy có thể bị �ổ dẫn �ến cháy 
nổ, bỏng da hoặc những tổn thương khác.

Chú ý: Nước còn sót lại trong bình có thể vẫn 
nóng và gây ra những việc bị bỏng hoặc 
những tổn thương khác

Không �ược chạm vào nút mở nước phía 
dưới vòi khi bình �ang �un sôi.

Không chạm vào phích cắm của bình thủy

Chú ý: Nước nóng có thể bị bắn ra ngoài Chú ý: Không �ể cho trẻ em chạm vào phích 
cắm của bình thủy, có thể gây �iện giật và 
làm tổn thương

Chú ý: Việc không chú ý tới những cảnh báo này có thể dẫn �ến 
việc cháy nổ, bỏng hoặc những tổn thương khác



8 9

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHỨC NĂNG BẢO VỆ AN TOÀN

Bước 1: Mở nắp và �ổ nước vào bình

- Đổ nước cẩn thận, không �ể nước tràn ra làm ướt thân bình.
- Chỉ �ổ �ến vạch Full (�ược ký hiệu trên thân bình).
- Nếu thấy nước còn quá ít (dưới vạch “Thêm nước”) thì cũng cần �ổ thêm nước ngay lập tức.
- Đóng chặt nắp bình sau khi �ã �ổ nước theo quy �ịnh.

VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

1. Vệ sinh bình �un

Tùy vào chất lượng nước �ầu vào mà bình có thể �óng cặn, ngả màu… sau một thời gian sử dụng. Bạn nên vệ 
sinh �ịnh kỳ với nước chanh �ể �ảm bảo tuổi thọ sản phẩm và cho ra nguồn nước ngon.

Bước 1: Pha nước cốt chanh với nước �ang có sẵn trong bình theo tỷ lệ ~20g nước cốt chanh/1 lít nước

Bước 2: Đun sôi lượng nước vừa pha.
 
Bước 3: Sau khi nước trong bình �ã sôi và về trạng thái giữ ấm, ngắt �iện và mở nắp �ể nước nguội bớt. Sau 
�ó �ổ hết nước trong bình �i.

Bước 4: Đổ nước sạch vào và �un sôi 1 lần nữa �ể loại hết vị chua của chanh. Sau �ó �ổ nước �ó �i rồi �un 
nước mới là có thể sử dụng bình thường.

Chú ý: 
• Không �ược sử dụng máy rửa bát hoặc máy làm khô �ể lau bình. 
• Không �ược ngâm toàn bộ sản phẩm vào nước �ể tẩy rửa.
• Khi cất giữ bình thủy, cần lau khô cả trong lẫn ngoài và bọc bình thủy bằng một cái túi nilon �ể giữ bình sạch 
khỏi vi khuẩn, nấm mốc.

2. Vệ sinh gioăng cao su

Sau một thời gian, khi thấy gioăng bình ngả màu hoặc bị cứng lại, �ứt quãng thì cần tháo gioăng và thay thế 
bằng gioăng mới.
Thời gian thay gioăng trung bình khoảng 14 – 18 tháng. Hiện tượng phụ kiện bị biến �ổi sau một thời gian sử 
dụng là bình thường do �ây �ều là những chất liệu nhựa không �ộc, bị tác �ộng do quá trình dài �un sôi và 
tái sôi. 

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, có thể gặp một vài vấn �ề trục trặc. Tuy nhiên một số lỗi có thể tự khắc 
phục tại nhà một cách �ơn giản. Tham khảo bảng dưới �ây trước khi liên hệ TTBH 1800 6680 �ể �ược hỗ trợ:

Bước 2: Đun sôi - Giữ ấm

- Cắm phích vào nguồn �iện có các thông số tương ứng với quy �ịnh trên tem nhãn. Đèn ở nút “Nguồn”sáng 
báo hiệu sản phẩm �ã vào �iện.
- Bình sẽ tự �ộng �un sôi ngay khi có �iện, �èn ở nút “Đun sôi” sẽ sáng. Khi �ạt nhiệt �ộ 94°C (± 3), bình sẽ tự 
�ộng ngắt và chuyển sang chế �ộ Giữ ấm.
- Khi nước trong bình xuống dưới nhiệt �ộ xác �ịnh (khoảng  82 - 84°C), bình sẽ tự �ộng �un sôi lại �ể duy trì 
�ộ ấm lý tưởng.
Chú ý: Tránh chạm tay vào hơi nước từ lỗ thông hơi trong quá trình �un sôi vì có thể gây bỏng

Bước 3: Rót nước trong bình

Bình có 3 cách rót nước:
- Cách 1: Ấn nút “Lấy nước” trên bảng �iều khiển
- Cách 2: Ấn áp lực trên nắp bình (chú ý mở khóa)
- Cách 3: Chạm thành cốc vào khóa dưới vòi nước (�ẩy nhẹ lên trên và nghe thấy tiếng “cạch”)

1. Chức năng tự �ộng ngắt khi bình cạn nước
Sản phẩm có chức năng tự �ộng ngắt �iện khi mực nước trong bình xuống dưới mức tối thiểu. Việc này sẽ 
giúp ngăn chặn quá trình �un khô, lâu dài sẽ dẫn �ến mùi khó chịu, cháy bình, giảm tuổi thọ sản phẩm.

2. Chức năng bảo vệ khi bình không vận hành trong 48 giờ
Trong vòng 48 tiếng, nếu không có bất kỳ sự vận hành nào với bình thủy thì thiết bị sẽ tự �ộng ngắt �iện, bảng 
�iều khiển sẽ tắt và �i vào trạng thái tạm dừng hoạt �ộng. Chỉ khi bạn ấn nút “Đun sôi” hoặc cắm �iện trở lại 
thì bình mới lại trở lại hoạt �ộng bình thường.
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VẤN ĐỀ NGUYÊN NHÂN GIẢI PHÁP

Xuất hiện cặn vẩn trắng 
hoặc sáng trong nước sôi

Nước với khoáng chất cao 
(nước khoáng, nước �ã qua 
xử lý, tinh chế) sẽ dễ dàng 
tạo ra những cặn nước bám 
vào lòng bình hoặc lơ lửng 
trong nước

Lau rửa bình với nước chanh

Nước có mùi khó chịu Nước máy có chứa nhiều clo

Trong lần �ầu sử dụng, có thể gặp mùi khó chịu do vẫn bám lại những 
chất dầu của quá trình sản xuất. Bạn có thể �ổ nước này �i và �un lại 
vài lần �ể làm sạch là �ược.

Sử dụng nguồn nước khác 
không chứa nhiều clo

Rót nước �ược ít hơn bình 
thường hoặc khó rót nước ra 
khỏi bình

Kiểm tra lại bộ lọc có bị kẹt 
không

Lau bộ lọc với bàn chải

Nước nóng tự chảy ra ngoài Nước �ã vượt mức quy �ịnh 
(vạch “Full”)

Lấy bớt nước ra khỏi bình

Nước không sôi Dây cắm �ã cắm chắc vào 
nguồn chưa?

Vỏ ngoài bị nóng Điều này là bình thường khi bình thủy �ang giữ ấm dưới nhiệt �ộ cao, 
vỏ ngoài của bình thủy có thể �ạt �ến 65 �ộ C

Kiểm tra lại kết nối �iện

Có bọt trong hệ thống bơm 
trong vài phút sau khi nước sôi 
có thể làm nghẽn việc rót nước

Mở nắp và bấm nút “Lấy nước” 
trên bảng �iều khiển (chú ý 
hơi nước nóng khi mở nắp)


