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Xin cảm ơn! Bạn vừa mua máy lọc không khí với các ưu điểm vượt trội VIKTOR. 

Chiếc máy này sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà và chắc chắn sẽ 
khiến bạn vô cùng hài lòng.  
 

Cũng giống như tất cả các thiết bị điện gia dụng khác, cần những lưu ý đặc biệt khi 
sử dụng để tránh thương tích, hỏa hoạn hoặc hư hại cho các thiết bị. Vui lòng 
nghiên c u kỹ các hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên 
và thực hiện theo các lời khuyên về an toàn trên thiết bị. 
 

Mô tả thiết bị 
 
Thiết bị bao g m các thành phần chính sau: 
1. Thân máy 

2. Cửa 

3. Cục Ngu n 

4. Chân kẽm 

5. Nút Bật/Tắt 
6. Nút tốc độ 

7. Nút hẹn giờ 

8. Đèn báo bộ lọc HPP™ 

9. Nút chế độ ban đêm 

10. Bộ phận khuếch tán tinh dầu 

11. Bộ lọc sơ 

12. Bộ lọc HPP™ 

13. Bộ lọc than hoạt tính 

14. Khóa bộ lọc HPP™ 
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Hướng dẫn an toàn quan trọng 

 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên và 

giữ chúng cẩn thận để tham khảo sau này. 

 Stadler Form từ chối mọi trách nhiệm đối với t n thất hoặc thiệt hại phát sinh 

do không tuân theo các hướng dẫn vận hành này. 

 Thiết bị chỉ được sử dụng trong nhà cho các mục đích được mô tả trong các 

hướng dẫn này. Việc sử dụng trái phép và sửa đ i kỹ thuật đối với thiết bị có 

thể dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng và s c khỏe. 

 Thiết bị này có thể được trẻ em từ 8 tu i trở lên sử dụng và những người bị 

giảm khả nĕng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và 

kiến th c nếu được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết 

bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được 

chơi với thiết bị này. Trẻ em không được vệ sinh hoặc sửa chữa thiết bị nếu 

không có sự giám sát. 

 Chỉ kết nối cáp với dòng điện xoay chiều. Quan sát thông tin điện áp được đưa 

ra trên thiết bị. 

 Không sử dụng nếu dây ngu n bị hỏng. 

 Không được đi dây ngu n trên các cạnh sắc và đảm bảo rằng nó không bị kẹt. 
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 Không kéo phích cắm ra khỏi  cắm bằng tay ướt hoặc bằng cách giật dây 

ngu n. 

 Không sử dụng thiết bị ngay gần b n tắm, vòi sen hoặc h  bơi (khoảng cách 

an toàn tối thiểu là 3m). Đặt thiết bị sao cho một người trong b n tắm không 

thể chạm vào thiết bị. 

 Không đặt thiết bị gần ngu n nhiệt. Không để dây ngu n tiếp xúc trực tiếp với 

nhiệt (như bếp điện, bếp lửa, bếp điện hoặc máy sưởi bằng sắt nóng chẳng 

hạn). Bảo vệ dây điện khỏi dầu. 

 Đảm bảo thiết bị được đặt đúng vị trí để đảm bảo độ n định cao trong khi vận 

hành và không ai có thể đi qua dây ngu n. 

 Chỉ sử dụng trong nhà. 

 Không để thiết bị ở ngoài trời. 

 Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, trẻ em không thể tiếp cận được. 

 Nếu dây điện bị hỏng, dây điện phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc cửa 

hàng sửa chữa được nhà sản xuất y quyền hoặc bởi những người có trình độ 

chuyên môn để tránh gây nguy hiểm. 

 Trước khi bảo trì, lau chùi và sau mỗi lần sử dụng, hãy tắt chế độ chờ và rút 

cáp ngu n khỏi  cắm. 

Lưu ý: Bộ lọc HPP cần được vệ sinh định kỳ 2 tháng/lần nếu không dễ dẫn đến 

nguy cơ hỏa hoạn! 
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CH C NĔNG T NG QUAN  

 Bộ lọc sơ: Loại bỏ các hạt bụi lớn và các chất ô nhiễm có trong không khí 

do đó bảo vệ các bộ lọc bên trong khỏi bị ô nhiểm nặng và tối ưu hóa ch c 

nĕng c a nó. Bộ lọc sơ cần được làm sạch thường xuyên 1-2 lần/tháng bằng 

máy hút bụi. Bởi vì vật liệu lọc bị hao mòn trong quá trình sử dụng nên bộ 

lọc nên được thay mới sau mỗi 6 tháng.  

 Bộ lọc HPP™: Bộ lọc HPP™ là trái tim c a máy lọc không khí Viktor. Nó 

loại bỏ virus, vi khuẩn, bụi mịn, phấn hoa, chất bài tiết khuếch tán và nấm 

mốc từ không khí trong phòng. Bộ lọc HPP™ có hiệu suất lọc cực cao do 

sử dụng lực từ trường cực mạnh mẽ. Đèn LED HPP™ (8) hiển thị trạng 

thái ch c nĕng c a bộ lọc HPP™: 

- Đèn LED sáng - Bộ lọc HPP™ được cài đặt và hoạt động bình thường 

- Đèn LED không sáng: Bộ lọc HPP™ chưa được cài đặt và không hoạt 

động 

- Đèn LED bị mờ: Bộ lọc HPP™ bị bẩn, vệ sinh bộ lọc theo hướng dẫn 

Bộ lọc than hoạt tính: bộ lọc than hoạt tính có thể hấp thụ và loại bỏ các 

các chất khí trong không khí (như mùi khó chịu hoặc khói thuốc lá). Công 

suất lọc c a bộ lọc là hữu hạn nên cần được thay mới 6 tháng một lần tùy 

thuộc vào m c độ ô nhiễm c a không khí. Do vậy, nếu bạn thấy thiết bị 
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không lọc hết mùi khó chịu hoặc mùi thuốc lá trong phòng thì đã đến lúc 

thay bộ lọc mới.  

Thiết bị khuếch tán tinh dầu: Nhỏ 1 vài giọt tinh dầu vào miếng bông (tối 

đa 1-2 giọt). Viktor sẽ khuếch tán tinh dầu vào trong không khí và tạo ra 

một bầu không khí thoải mái, dễ chịu. Chú ý: không cho quá nhiều tinh dầu 

vì tinh dầu có thể gây hỏng vật liệu nhựa, chỉ nên cho tối đa 1-2 giọt vào 

thiết bị khuếch tán tinh dầu. Không được cho thêm đến khi tinh dâu được 

khuếch tán hết. Nếu gặp vấn đề với tinh dầu hoặc muốn thay loại tinh dầu 

mới, hãy bỏ bông cũ, rửa và để khô bộ phận khuếch tán tinh dầu. 

Tốc độ: Viktor có 5 tốc độ lọc khác nhau 

- Số 1: Rất yên tĩnh – cho phòng ng  bu i đêm 

- Số 2: Yên tĩnh – cho phòng ng  hoặc phòng diện tích nhỏ 

- Số 3: Sử dụng liên tục ban ngày trong các phòng diện tích nhỏ 

hơn (25m2) 
- Số 4: Sử dụng liên tục vào ban ngày cho phòng lớn (lên đến 

50m2 như nhà bếp thoáng/phòng khách 

- Số 5: Tốc độ cao – lọc không khí nhanh hoặc lọc không khí bị ô 

nhiễm nặng 

Chức năng hẹn giờ 
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Thiết bị có các m c hẹn giờ 2, 4 hoặc 8 giờ tùy theo nhu cầu c a bạn. Ch c nĕng 
này rất thích hợp để sử dụng khi bạn muốn lọc không khí trong phòng khi bạn rời 

khỏi nhà. Nếu không sử dụng ch c nĕng này thì máy sẽ hoạt động liên tục.  

Chế độ ban đêm 

Ngày nay, nhiều thiết bị được kết hợp đèn LED, tuy nhiên nhiều ch c nĕng không 
phù hợp để sử dụng trong phòng ng  vào ban đêm. Nếu sử dụng chế độ ban đêm, 
cường độ ánh sáng sẽ giảm xuống đến một m c dễ chịu.  

 

Thiết lập / hoạt động 

1. Đặt Viktor trên bề mặt phẳng. Cắm dây ngu n (3) vào  cắm điện phù hợp. 

2. Mở thiết bị ở mặt sau (bằng cách nhấn vào nhãn «Push to open»). Tháo màng bảo 

vệ khỏi bộ lọc than hoạt tính (13). Vui lòng kiểm tra xem liệu khóa c a bộ lọc 

HPP™ (14) có đang nằm ngang hay không. Nếu không, hãy xoay ngang khóa để 

bảo vệ bộ lọc HPP™ khi hoạt động. 

 3. Sau đó bật thiết bị bằng cách nhấn công tắc ON /OFF (5). 

4. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ và tỷ lệ lọc (khối lượng mỗi giờ) bằng cách nhấn 

nút tốc độ (6). (một đèn xanh là tốc độ 1, hai đèn xanh là tốc độ 2….). 

5. Bạn có thể sử dụng bộ hẹn giờ để đặt thời gian như mong muốn. Nhấn vào nút 

hẹn giờ (7). Bạn có thể chọn thời gian hẹn giờ ở các m c: 2 giờ, 4 giờ hoặc 8 giờ. 

Nếu bạn không muốn sử dụng bộ hẹn giờ, bạn có thể để thiết bị (Đèn LED không 
sáng). 
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6. Nếu bạn thấy đèn quá sáng (ví dụ như trong phòng ng ), bạn có thể giảm cường 

độ ánh sáng bằng cách chọn chế độ ban đêm (9). Bạn có thể chọn giữa ba chế độ 

khác nhau: 

• Chế độ bình thường (chế độ mặc định) 

• Chế độ ánh sáng mờ (ấn một lần) 

• Chế độ tắt đèn (ấn hai lần) 

• Bằng cách nhấn nút chỉnh độ sáng một lần nữa, bạn có thể quay trở lại chế độ bình 

thường. 

7. Viktor có thể được sử dụng để khuếch tán tinh dầu. Tuy nhiên cần chú ý đến 

lượng tinh dầu sử dụng. Chỉ nên cho 1 lượng vừa đ  vì cho quá nhiều có thể gây 

trục trặc trong vận hành hoặc hư hỏng máy. Để sử dụng tính nĕng này, nhấc bộ 

phận khuếch tán tinh dầu ra ngoài (10). Nhỏ tinh dầu trực tiếp vào miếng bông 

trong hộp đựng tinh dầu, sau đó thêm tối đa 1 đến 2 giọt tinh dầu vào khay đựng 

tinh dầu phía dưới miếng bông.  

Làm sạch 

Trước khi làm sạch và sau mỗi lần sử dụng, phải tắt thiết bị và rút dây ngu n khỏi  

điện 

Chú ý: Không nhúng vào nước (nguy cơ đoản mạch). 

 Mặt ngoài thiết bị chỉ nên được lau sạch bằng vải ẩm và sau đó để khô. 

 Bộ lọc sơ có thể có thể vệ sinh bằng máy hút bụi (áp lực hút nhẹ) và nên 

thay mới mỗi 6 tháng.  
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 Bụi nhỏ, virus và vi khuẩn….tích tụ dần trong bộ lọc HPP™ qua thời 

gian hoạt động. Do đó nên rửa sạch bộ lọc này dưới vòi nước khoảng 2 

tháng/lần. Đèn LED HPP (8) cho thấy tình trạng ch c nĕng c a bộ lọc 

HPP. Một khi đèn LED (8) bị mờ là lúc bộ lọc HPP™ cần được làm 

sạch. Vui lòng tìm hướng dẫn làm sạch bộ lọc HPP™ ở bên trái c a bộ 

lọc HPP™. Bộ lọc này cần được làm sạch 2 tháng/lần, nếu không sẽ có 

nguy cơ gây hỏa hoạn. 

 Bộ lọc than hoạt tính không thể làm sạch và cần được thay thế 6 tháng 1 

lần. Trên bộ lọc có chỗ để ghi ngày tháng bắt đầu sử dụng bộ lọc. Sáu 

tháng sau ngày được ghi lại, bạn cần thay thế bộ lọc than hoạt tính và bộ 

lọc sơ.  

Sửa chữa 

• Việc sửa chữa các thiết bị điện chỉ được thực hiện bởi một kỹ thuật viên điện có 

trình độ. Nếu sửa chữa không đúng kỹ thuật sẽ làm mất hiệu lực bảo hành c a sản 

phẩm và hãng từ chối mọi trách nhiệm bảo hành. 

 • Không bao giờ vận hành thiết bị nếu bộ đ i ngu n hoặc phích cắm bị hỏng, sau 

khi bị hỏng hóc, nếu nó đã bị rơi hoặc bị hư hỏng theo bất kỳ cách nào khác (các 

vết n t / vỡ trong vỏ). 

• Không đẩy bất kỳ vật nào vào thiết bị. 

• Nếu thiết bị không được sửa chữa, làm cho thiết bị không sử dụng được ngay lập 

t c bằng cách cắt dây cáp và đưa nó vào điểm thu thập được cung cấp cho mục đích 

này.  
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Thông số kỹ thuật 

Công suất  :10 - 38 W 

Kích thước  : 196 x 451 x 246 mm  

Trọng lượng  :4,9 kg 

Độ n  : 30,5 - 57 dB(A) 

Diện tích phòng : 50m2 

5 tốc độ hoạt động 

 

Liên hệ bảo hành: 

Stadler Form cung cấp bảo hành chính hãng 2 nĕm cho sản phẩm này 

Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công tr  - Hai Bà Trưng – 

Hà Nội 

Hotline: 0888.605.599 
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