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Ngâm ống chống cặn (8) vào cốc nước khoảng 24h trước khi sử dụng 

 

Cảm biến từ xa
 

Vị trí cài đặt
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Công nghệ ADAPTIVE HUMIDITY™: cho độ ẩm tự động, năng 

lượng đạt được hiệu quả để duy trì độ ẩm như mong muốn. 

Công nghệ ADAPTIVE HUMIDITY™: tự động điều chỉnh độ ẩm 

theo chế độ tự động để đạt được lượng độ ẩm mong muốn 
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Xin cảm ơn! 

Bạn vừa mua được máy làm ẩm không khí EVA đặc biệt. Nó sẽ cải 

thiện không khí trong nhà cho bạn. 

Cũng giống như tất cả các thiết bị điện gia dụng, cần lưu ý đặc biệt  

khi sử dụng để tránh thương tích, hư hỏng cháy hoặc hư hỏng thiết 

bị. Vui lòng nghiên cứu kỹ các hướng dẫn vận hành này trước khi sử 

dụng thiết bị này lần đầu tiên và thực hiện theo các lời khuyên về an 

toàn trên thiết bị. 

 

Mô tả thiết bị 

Thiết bị bao gồm các thành phần chính sau: 

1. Cáp nguồn để cung cấp điện 

2. Cảm biến độ ẩm Sensor™ từ xa với điều khiển từ xa 

3. Bộ phận điều khiển từ xa 

4. Ngăn chứa pin của bộ cảm biến từ xa (loại AAA) 

5. Vị trí của cảm biến độ ẩm 

6. Bình chứa nước có tay cầm 

7. Bình chứa nước với hộp lọc cặn canxi 

8. Hộp lọc cặn canxi 
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9. Khay đựng nước 

10. Nút bật / tắt 

11. Nút chọn độ ẩm mong muốn (hygrostat: 30-75% và hoạt động 

liên tục “CO”) 

12. Nút để chọn tốc độ ẩm từ 1 - 5 

13. Nút cho chế độ ấm nước trước khi tạo ẩm 

14. Nút cho chế độ tự động 

15. Hiển thị với chỉ báo độ ẩm hiện tại và mong muốn (nhấp nháy) 

16. Chỉ báo mức nước 

17. Bộ phận làm nóng nước lạnh 

18. Vỏ silicon cho tấm sưởi ấm 

19. Màng sóng siêu âm 

20. Hộp đựng nước tinh dầu 

21. Nút cho chế độ ban đêm (đèn LED bình thường, mờ hoặc tắt) và 

chế độ vệ sinh 

  (ấn và giữ ít nhất 5 giây) 

22.Biểu tượng thể hiện sự kết nối không thành công giữa thiết bị và 

bộ cảm biến 

23. Buồng phun sương 
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24. Phân tử Ion bạc 

25. Bàn chải vệ sinh 

26. Lối không khí vào (Thận trọng: Tránh nước có thể đi vào lỗ 

này!) 

27. Cửa thoát sương 

 

Hƣớng 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 an toàn để tham khảo sau này; nếu cần 

thiết, hãy chuyển chúng cho chủ sở hữu tiếp theo. 

- Stadler Form từ chối tất cả trách nhiệm pháp lý cho mất mát 

hoặc thiệt hại phát sinh do không tuân thủ các hướng dẫn vận 

hành này. 

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

tả trong sách hướng dẫn này. Việc sử dụng trái phép và sửa đổi 

kỹ thuật đối với thiết bị có thể dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng 

và sức khỏe. 

- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và 

những người bị giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần 

hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc 

hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn 
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và hiểu mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với 

thiết bị này. Trẻ em không được làm sạch và bảo trì mà không 

có sự giám sát. 

- Chỉ kết nối cáp với dòng điện xoay chiều. Quan sát thông tin 

điện áp được cung cấp trên thiết bị. 

- Không sử dụng dây kéo dài bị hư, hỏng. 

- Không đi dây nguồn trên các cạnh sắc và đảm bảo rằng nó 

không bị mắc kẹt. 

- Không kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm bằng tay ướt hoặc bằng 

cách giật dây nguồn. 

- Không sử dụng thiết bị ngay gần bồn tắm, vòi sen hoặc hồ bơi 

(khoảng cách an toàn là tối thiểu 3m). Đặt thiết bị sao cho một 

người trong bồn tắm không thể chạm vào thiết bị. 

- Không đặt thiết bị gần nguồn nhiệt. Không để dây nguồn 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. 

- Đặt thiết bị ở vị trí cao và ổn định trong quá trình hoạt động và 

đảm bảo rằng không ai có thể đi qua dây nguồn. 

- Thiết bị không có khả năng chống giật. 

- Chỉ sử dụng trong nhà. 

- Không bảo quản thiết bị ngoài trời. 
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- Thiết bị thiết bị ở nơi khô ráo ngoài tầm với của trẻ em (đóng 

gói thiết bị). 

- Nếu dây nguồn bị hỏng, dây điện phải được thay thế bởi nhà sản 

xuất hoặc cửa hàng sửa chữa được nhà sản xuất ủy 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 thiết 

bị và rút cáp nguồn khỏi ổ cắm. 

- Trước khi vệ sinh bên trong thiết bị, đảm bảo rằng thiết bị đã tắt 

ít nhất 15 phút! 

- Khi bật chế độ sưởi ấm: nước trong khay nước (9) và tấm gia 

nhiệt (17) sẽ nóng. Tránh chạm vào nước và tấm sưởi ấm! 

- Đặt thiết bị ngoài tầm với của trẻ em, vì nước bên trong thiết bị 

được làm nóng lên đến 50°C và tấm gia nhiệt đạt đến nhiệt độ 

nóng lên đến 75°C. 

 

Trƣớc khi cài đặt: Hộp chống cặn canxi và độ cứng của nước (tùy 

chọn) 

Hộp chống cặn canxi giúp làm giảm lượng cặn canxi trong nước và 

phát tán các phân tử cặn canxi vào môi trường xung quanh. Thời hạn 

sử dụng là 1 đến 3 tháng, tùy thuộc vào độ cứng của nước (xem bảng) 
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Nếu độ cứng của nước trên > 7°dH, chúng tôi khuyên bạn nên sử 

dụng hộp chống cặn canxi (4) để chống cặn. Kiểm tra độ cứng của 

nước (= hàm lượng vôi) với giấy thử nghiệm (xem trang 4). Nếu giấy 

hiện 2 vạch màu hồng, độ cứng của nước là > 7°dH.  

1. Nhúng giấy thử nghiệm vào trong nước trong một giây 

2. Sau khoảng một phút, kết quả có thể được nhìn thấy trên các dải 

thử nghiệm. Một số vạch màu xanh lá cây chuyển thành màu hồng. 

Độ cứng của nước được thể hiện bằng bao nhiêu vạch chuyển sang 

màu hồng. Ví dụ: nếu có 3 vạch màu hồng thì độ cứng của nước > 

14°dH. 

Quan trọng: Ngâm hộp chống cặn canxi trong nước 24 giờ trước khi 

sử dụng lần đầu (không phải trong ngăn chứa nước!). Hợp chất phải 

hấp thụ nước để đạt hiệu suất cao. 

Khoảng thời gian mà hộp chống cặn canxi hoạt động có hiệu quả phụ 

thuộc vào độ cứng của nước. 

Vạch màu hồng Độ cứng 

của nươc 

Độ cứng 

(°dH) 

Hộp tạo ẩm sẽ tạo 

(với 4 lít/ngày) 

Ngày Lít 

0/1 Mềm Từ 4°dH 90 ngày Xấp xỉ 
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360 L 

2 Hơi cứng Từ 7°dH 45 ngày Xấp xỉ 

180 L 

3 Cứng Từ 14°dH 30 ngày Xấp xỉ 

120 L 

4 Rất cứng Từ 21°dH 15 ngày Xấp xỉ   

60 L 

 

Nếu nước có độ cứng hơn 21ºdH, chúng tôi khuyên bạn không nên sử 

dụng máy tạo ẩm công nghệ siêu âm. Chúng tôi khuyên bạn nên sử 

dụng máy tạo ẩm công nghệ hơi để tăng độ ẩm cho ngôi nhà của mình 

(ví dụ như máy tạo ẩm Oskar – 1 sản phẩm khác của Stadler Form). 

Lưu ý: Không vận hành thiết bị khi đang vận hành hệ thống khử cặn 

vôi (canxi). Bởi vì nguyên tắc của việc khử cặn cho muối vào nước để 

trung hòa cặn. Các muối chứa trong nước có thể tích tụ thành bụi 

trắng xung quanh thiết bị. Tuy nhiên Eva có thể được vận hành khi sử 

dụng hệ thống lọc nước Brita.   

Thiết lập/hoạt động 



 

 

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN 

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trƣng – Hà Nội 

Tel: (0888) 605599 

Email: contact@giangson.vn 

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; 

www.berndes.vn 

 

 

1. Để Eva vào vị trí mong muốn trên một bề mặt phẳng. Màn sương 

phun ra đạt đến độ cao lên tới 1,4 m nhờ độ ẩm hiệu suất tạo ẩm 

cao ở tốc độ 5 và chế độ làm nóng nước được kích hoạt trước). Vì 

vậy nên đặt Eva trực tiếp trên sàn nhà. Cắm dây nguồn (1) vào một 

ổ cắm phù hợp. 

2. Lấy cảm biến từ xa (2), chân đế (3) và hai pin ra khỏi bao bì. Mở 

ngăn chứa pin (4) ở mặt dưới của cảm biến từ xa bằng cách xoay 

nắp ngược chiều kim đồng hồ. Lắp hai pin vào ngăn chứa pin (4), 

và đóng nắp lại. Bây giờ đặt cảm biến từ xa (2) khớp lên chân đế 

(3). 

3. Một mặt cảm biến từ xa (2) là cảm biến độ ẩm đo độ ẩm chính xác 

vị trí xuanh quanh bên ngoài của nó. Mặt khác, cảm biến từ xa (2) 

cũng hoạt động như một điều khiển từ xa. Đặt cảm biến từ xa (2) ở 

giữa phòng trên bàn hoặc tủ với khoảng cách tối ưu từ Eva là 3 - 5 

m. Bộ cảm biến từ xa nên được đặt ở vị trí trung tâm trong phòng 

sao cho không khí trong phòng có thể đi qua cảm biến (5) thoải 

mái nhất. Nếu không được, chúng tôi khuyên bạn nên đặt cảm biến 

từ xa với khoảng cách tối thiểu 30cm từ tường và khoảng cách tối 

thiểu là 2m từ cửa sổ và lỗ thông gió. 

4. Tháo bình chứa nước (6) bằng cách giữ nó bằng tay cầm và kéo nó 

lên. Vặn nắp bình chứa nước (7) và đổ đầy bình lên đến vạch tối 

đa. Đảm bảo rằng hộp chống cặn (8) đã được ngâm trong nước 
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trong 24 giờ trước (xem “Trước khi thiết lập”). Cuối cùng, vặn nắp 

(7) trở lại trên bình chứa nước (6). Sau đó đặt bình chứa nước (6) 

vào máy. Khay nước (9) sẽ từ từ đầy do nước từ bình chảy xuống. 

Quan trọng: vui lòng không di chuyển thiết bị khi nó được đổ đầy 

nước. Nước có thể chảy vào các mạch điện tử. 

5. Nhấn nút bật/tắt (10) để bật Eva. % độ ẩm hiện tại được hiển thị 

trên màn hình (15). Nếu đèn chỉ báo mức nước (16) có màu đỏ thì 

có quá ít nước trong thiết bị. Mức tốc độ ẩm được thiết lập trước ở 

mức 3 và độ ẩm mong muốn ở mức 45%. 

6. Kích hoạt bộ điều khiển từ xa (2) bằng cách nhấn nút “Hygrostat” 

(11a). Các cảm biến độ ẩm tự động gửi thông tin độ ẩm nhiều lần 

trong 1 phút về thiết bị, điều này thể hiện trên màn hình LCD (15). 

Việc đo độ ẩm cũng có thể được kích hoạt bằng cách nhấn nút bất 

kỳ trên điều khiển (2) (ngoài nút bật / tắt (10)). 

7. Độ ẩm mong muốn có thể được thay đổi bằng cách nhấn 

"Hygrostat" (11) nhiều lần (35 - 75% và hoạt động liên tục "CO"). 

Biểu tượng trên màn hình (15) nhấp nháy trong lúc thao tác. Sau 

vài giây mà không thực hiện thêm thao tác lựa chọn, giá trị đã chọn 

sẽ được lưu. Biểu tượng sẽ thay đổi theo độ ẩm đo hiện tại. 

8. Tốc độ tạo ẩm có thể thay đổi bằng cách ấn vào nút “Out-put” (12) 

nhiều lần để lựa chọn mức tốc độ từ 1-5. Các tốc độ được  thể hiện 

trên màn hình (15) bằng cách thanh ngang. 
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9. Bằng cách nhấn nút “Warm” (13), chế độ tạo hơi ẩm ấm áp được 

kích hoạt và cùng với đó là nước sẽ được hâm nóng trước. Bây giờ 

đèn LED trên nút “Warm” trên thiết bị sẽ bật. Các tấm sưởi ấm 

(17) làm ấm nước trước khi nó được chuyển hóa thành sương ở 

màng sóng siêu âm (19). Chế độ ấm áp tạo ra một sương mù ấm áp 

dễ chịu cộng với hiệu suất tạo ẩm tối ưu. 

10. Bằng cách nhấn nút “Auto” (14), chế độ tự động và công nghệ 

Adaptive Humidity™ được kích hoạt. Bây giờ đèn LED trên nút 

“Auto” trên thiết bị đang bật. Ở chế độ tự động, thiết bị sẽ tự động 

điều chỉnh mức độ ẩm để đạt được và duy trì độ ẩm mong muốn 

45% chạy yên tĩnh và tiết kiệm năng lượng. Tùy vào mức độ ẩm 

thực tế, thiết bị sẽ tự điều chỉnh tốc độ tạo ẩm sao cho phù hợp. Độ 

ẩm hiện tại càng thấp thì mức tạo ẩm sẽ càng cao (dưới 33% = 

mức 4, từ 34% - 37% = mức 3, từ 38% - 41% = mức 2, từ 42% - 

45 % = mức 1). Bạn có thể thay đổi độ ẩm mong muốn ở chế độ tự 

động bằng cách nhấn nút “Hygrostat” (11) nhiều lần trong khi chế 

độ tự động đang hoạt động (đèn LED trên nút “Tự động” trên thiết 

bị đang bật). Mức tạo ẩm (12) không thể thay đổi bằng tay trong 

chế độ tự động. Ngay khi nút “Out put” (12) được nhấn để thay đổi 

mức độ tạo ẩm, chế độ tự động bị tắt. 

11. Bạn có thể sử dụng Eva để khuếch tán hương thơm trong phòng.  
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Hãy sử dụng một lượng nhỏ tinh dầu vì sử dụng quá nhiều sẽ làm 

thiết bị bị hỏng. Để sử dụng tinh dầu, hãy ấn vào hộc chứa tinh dầu 

(20) và kéo nó ra khỏi thiết bị. Để nước hoa nhỏ giọt trực tiếp lên 

miếng bông trong hộp đựng nước hoa (20). Thêm tối đa 1 - 2 giọt tinh 

dầu vào miếng bông trong hộc chứa tinh dầu! Đẩy hộc chứa trở lại và 

nhấn nhẹ để khóa lại. Mẹo: để thay đổi hương thơm, loại bỏ miếng 

bông và làm sạch hộp chứa bằng xà bông. Bây giờ bạn có thể thay 

một miếng bông mới (có sẵn trên thị trường) và thêm một giọt nước 

hoa mong muốn. 

12. Nếu chỉ báo mức nước (16) chuyển sang màu đỏ, cần phải thêm 

nước vào bình. Tháo bình chứa nước (6) và đổ đầy nước sạch, lạnh 

tới vạch tối đa. Sau khi thay bình chứa nước, thiết bị sẽ tự động 

tiếp tục hoạt động sau vài giây. Bình chứa nước cũng có thể được 

đổ thêm trong quá trình vận hành. 

13. Nếu bạn thấy đèn quá sáng (ví dụ như trong phòng ngủ), bạn có 

thể giảm cường độ ánh sáng bằng cách nhấn phím chế độ “night 

mode” (21) 

• Chế độ thông thường (chế độ mặc định) 

• Chế độ làm mờ (ấn một lần) 

• Chế độ tắt đèn (ấn hai lần) 
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Bằng cách nhấn nút “dimmer” một lần nữa, bạn có thể quay trở lại 

chế độ bình thường. 

Nếu không có nước trong thiết bị, biểu tượng mức nước đỏ (16) sáng 

lên ở tất cả các chế độ. Ánh sáng đỏ không thể mờ đi. 

14. Nếu hai dấu chấm hiển thị (22) trên màn hình (15), Eva không 

thể thiết lập với bộ cảm biến từ xa (2). Eva vẫn  thực hiện được các 

chức năng nhờ 1 bộ cảm biến độ ẩm bên trong thiết bị. Ấn 1 nút 

điều khiển bất kỳ (2) để kích hoạt nó. Hãy chắc chắn rằng điều 

khiển cảm ứng nằm trong bán kính 10m so với Eva. Tường, cửa ra 

vào, khoảng cách giữa Eva và bộ điều khiển từ xa (2) có thể ngắt 

kết nối cảm biến. Vì vậy bộ cảm biến/ điều khiển từ xa (2) nên 

được đặt ở vị trí tối ưu cách Eva 3-5m và trên bề mặt ở giữa phòng. 

“Hai chấm” xuất hiện trên màn hình (22) cũng chỉ ra rằng pin 

trong điều khiển từ xa cần phải được thay thế. 

Lƣu ý: Nếu bạn thấy các giọt nước (hoặc các dấu hiệu ẩm ướt khác) 

trên hoặc xung quanh thiết bị, nước ngưng tụ này là từ máy tạo độ 

ẩm. Điều này có nghĩa là không khí không còn có thể hấp thụ độ ẩm 

từ máy tạo độ ẩm. Hãy kích hoạt chế độ tự động với độ ẩm mong 

muốn là 45%. Những giọt nước sau đó sẽ ngừng hình thành. 

 

Làm sạch 
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Trước khi bảo trì, lau chùi và sau mỗi lần sử dụng, hãy tắt thiết bị và 

rút dây nguồn (1) khỏi ổ cắm. 

Chú ý: Không bao giờ nhấn chìm thiết bị trong nước (nguy cơ đoản 

mạch). Nếu bật chế độ sưởi ấm trước (đèn LED chế độ ấm bật (13), 

nước bên trong thiết bị được làm nóng: nước trong khay nước (9) và 

tấm gia nhiệt (17) trở nên nóng. Tránh chạm vào nước và tấm sưởi 

ấm! 

- Để lau chùi bên ngoài, chà bằng vải ẩm và sau đó lau khô kỹ. 

- Chạy chế độ làm sạch ít nhất một lần mỗi tháng. Thiết bị phải 

tắt ít nhất 15 phút trước khi vệ sinh bên trong! Sau đó tháo bình 

chứa nước (6), buồng phun sương (23), nắp (18), khối hộp phân 

tử Ion bạc(24) và hộp chứa tinh dầu (20). Cho 1 cốc 200ml nước 

trộn với chất tẩy rửa (trộn theo hướng dẫn của nhà sản xuất - ở 

trang 3). Đổ chất lỏng cẩn thận vào khay nước (9), không đổ 

chất lỏng vào khay nước từ trên cao. Hãy chắc chắn không có 

chất lỏng đi vào cửa hút gió (26). Điều này sẽ làm hỏng thiết bị 

và làm mất hiệu lực bảo hành của sản phẩm.  

- Để bắt đầu chế độ làm sạch, cáp nguồn phải được kết nối với ổ 

cắm. Nhấn và giữ nút chế độ ban đêm (21) ở mặt dưới góc phải 

trong 5 giây để kích hoạt chế độ làm sạch. Bây giờ biểu tượng 

mức nước (16) trên thiết bị sẽ nhấp nháy màu đỏ. Chế độ làm 
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sạch chạy trong khoảng 5 phút và tự động tắt sau đó (biểu tượng 

mức nước ngừng nhấp nháy). 

- Kiểm tra trong khay nước (9) nếu cặn trên màng siêu âm (19) và 

tấm gia nhiệt (17) đã làm sạch hay chưa. Chú ý: nước và tấm gia 

nhiệt nóng, nguy cơ bị bỏng 

- Nếu vẫn còn cặn vôi ở màng siêu âm (19) và tấm gia nhiệt (17) 

có thể dùng bàn chải làm sạch (25) ở mặt trước và mặt sau. 

Đừng cố cạo chúng bằng vật cứng. 

- Đối với các vết cặn bám cứng đầu, chúng tôi khuyên bạn nên 

tẩy cặn bằng cách chạy chế độ làm sạch (21) nhiều lần. Để các 

hợp chất tẩy cặn trong khay nước tối đa 20 phút và đổ ra theo 

như mô tả dưới đây. 

Quan trọng: Đổ chất tẩy rửa vào góc trái của thiết bị (xem mũi tên 

trên thiết bị). Đảm bảo nước không thể rơi vào lỗ thoát khí (26). Điều 

này sẽ làm hỏng thiết bị và sẽ làm mất hiệu lực mọi yêu cầu bảo 

hành. 

- Để rửa sạch, hãy đổ cốc 200 ml nước máy và cẩn thận đổ chất 

lỏng vào khay nước (9) bằng cách giữ cốc trực tiếp trên khay 

nước (xem trang 5). Không đổ chất lỏng vào khay nước từ trên 

cao! Đổ nước ra qua góc bên trái của thiết bị. Lặp lại quá trình 

này cho đến khi không còn chất khử cặn trong khay nước (9) 

nữa. Đặt hộp phân tử ion bạc (24), nắp đậy (18), buồng sương 
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mù (23), bình chứa nước (6) và hộp chứa tinh dầu (20) trở lại 

thiết bị. Nếu bình chứa nước không nắp đúng vị trí, kiểm tra 

xem ngăn sương mù (23) có được lắp đúng cách hay không. 

- Làm sạch bình chứa nước (6) kỹ lưỡng hai tuần một lần bằng 

bàn chải mềm hoặc miếng bọt biển và nước ấm. Sử dụng hỗn 

hợp tẩy cặn pha loãng (trộn theo hướng dẫn của nhà sản xuất) 

để tẩy cặn vôi. Rửa sạch bình chứa nước bằng nước máy sạch và 

lạnh. 

Thay thế hộp chống cặn canxi 

• Vui lòng tìm các khoảng thời gian thay thế được đề nghị trong bảng 

(xem phần "Thiết lập trước"). 

• Mẹo: Kiểm tra hiệu quả của hộp chống cặn canxi bằng một thử 

nghiệm đơn giản. Đặt một tấm gương nhỏ lên màn sương thoát ra 

trong vài giây. Nếu gương có màu trắng (cặn vôi) thì đến lúc cần thay 

hộp chống cặn.  

• Hộp chống cặn canxi nằm ở bên trong của nắp bình chứa. Trước 

tiên,vặn nắp của bình chứa nước, sau đó tháo hộp chống cặn khỏi nắp 

bình chứa. Vứt bỏ hộp chống cặn như chất thải sinh hoạt.  

• Giữ nắp bình khi thay hộp cặn! 

 

Silver Cube™ (Hộp phân tử ion bạc) 
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Hộp phân tử ion bạc (8) ngăn ngừa sự phát triển của vi trùng và vi 

khuẩn trong nước do sự giải phóng liên tục của các ion bạc. Có cục 

phân tử này sẽ tạo ra môi trường trong lành trong phòng. Tuổi thọ của 

phân tử này là khoảng một năm. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên 

thay thế phân tử này vào đầu mỗi mùa ẩm. Cục ion bạc bắt đầu hoạt 

động ngay sau khi tiếp xúc với nước và cũng hoạt động khi thiết bị 

được tắt.  

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 của sản phẩm và hãng từ chối mọi trách nhiệm bảo 

hành. 

 • Không bao giờ vận hành thiết bị nếu bộ đổi nguồn 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 nứt / 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 tức bằng cách cắt dây cáp và đưa nó vào điểm thu thập 

được cung cấp cho mục đích này. 

 



 

 

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN 

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trƣng – Hà Nội 

Tel: (0888) 605599 

Email: contact@giangson.vn 

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; 

www.berndes.vn 

 

 

Thông số kĩ thuật 

Điện áp : 220v – 240V 

Công suất : 10 – 95W 

Tạo ẩm : tới 550g/h 

Kích thước: 196 x 418 mm 

 

Liên hệ bảo hành: 

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

- Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công trứ 

- Hai Bà Trưng – Hà Nội 

    Hotline: 0888.605.599 

 


