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Mô T  S n Ph m 

1. Vòi phun hơi  

2. Nắp 

3. Nắp nhấc bình chứa nước ra 

4. Bình nước 

5. Bộ lọc   

6. Nắp bình chứa nước 

7. Cảm biến mực nước     

8. Ngăn động cơ 

9. Đèn bình nước  

10. Bộ phun 

11. Điều khiển từ xa  

12. «POWER» Nút Nguồn 

13. «HUMIDITY» độ ẩm trong nhà 

14. «MAX / MIN» kiểm soát độ ẩm 

15. «TIMER» Hẹn Giờ 

16. «HEATING» Bật/tắt chế độ làm nóng 

17. «OZONE» bật/tắt chế độ ozone 

18. Bật/Tắt 
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19. Cường độ hơi nước 

20. Hiển thị nhiệt độ phòng / Thời gian hẹn giờ 

21. Hiển thị độ ẩm phòng / độ ẩm cài sẵn 

22. Hiển thị chế độ làm nóng nước 

23. Cảnh báo bình nước hết 

24. Hiển thị chế độ ion hóa 

25. Công tắc tắt/ bật 

26. Chế độ Ion hóa 

27. Chế độ làm nóng nước  

28. Hẹn giờ 

29. Độ ẩm trong phòng 

30. Cường độ độ ẩm 

Thông Tin Chung 

Thiết bị này chỉ dùng cho mục đích cá nhân và trong nhà và không 
được sử dụng thương mại. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ 

nó ở nơi an toàn. Khi chuyển thiết bị cho người dùng khác, cũng phải 

chuyển hướng dẫn sử dụng cho người đó. Chỉ sử dụng thiết bị như 
được mô tả trong sách hướng dẫn và chú ý đến thông tin an toàn. 

STEBA không chịu trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại hoặc tai nạn  

gây ra bởi không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng. 
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Thông tin an toàn 

- Chỉ được cắm thiết bị vào nguồn điện có thông số kỹ thuật được 

cung cấp trong bảng thông số kỹ thuật 

- Chỉ sử dụng thiết bị khi dây nguồn hoặc thiết bị không bị hư 
hỏng. Kiểm tra trước mỗi lần sử dụng. 

- Đi dây điện sao cho thiết bị không bị đổ 

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

những người bị hạn chế về mặt thể chất, giác quan hoặc tinh 

thần khả năng hoặc thiếu kinh nghiệm/kiến thức, với điều kiện 

là được giám sát hoặc được cung cấp hướng dẫn sử dụng an toàn 

thiết bị và đã hiểu được các mối nguy hiểm. Trẻ em không được 

chơi với bao bì của sản phẩm 

- Việc dọn dẹp và bảo trì người dùng không được thực hiện bởi 

trẻ em ít hơn 8 tuổi trở lên và được giám sát. 

- Trẻ ít hơn 8 tuổi không được vệ sinh và sửa chữa thiết bị và phải 

giám sát khi ở gần thiết bị 
- Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa các mối nối và dây nguồn 

- Thiết bị không được vận hành bằng bộ hẹn giờ hoặc hệ thống 

điều khiển từ xa riêng biệt! 

- Rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng hoặc trong trường hợp có 

trục trặc. Không bao giờ kéo dây nguồn. Dây điện không bị hở 

trên các cạnh và không được cuộn vào. 

- Không được chạm vào dây nguồn bằng tay ướt. Không bật thiết 

bị nếu trong quá trình sử dụng không quan sát.  

- Không được cất thiết bị bên ngoài hoặc trong môi trường ẩm 

ướt. Không nhúng thiết bị vào nước. 
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- Nên tắt thiết bị khi bình chứa nước hết hoặc khi không sử dụng. 

Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, nên vệ sinh 

sạch và rút dây nguồn. 

- Khi có bất kỳ sự cố nào, không được khởi động ngay lại thiếtbị 
ví dụ: sau khi rơi xuống hoặc bị hư hại theo bất kỳ cách nào 

khác. 

- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm bảo hành nếu sử dụng sai 

hoặc không tuân theo hướng dẫn sử dụng. 

- Bất kỳ sửa chữa nào tại thiết bị, như: thay dây điện bị hư hỏng 

phải được thực hiện bởi một người bảo hành được ủy quyền, để 

tránh bất kỳ nguy hiểm nào. 

- Khi bất kỳ ngửi thấy mùi bất thường thì ngay lập tức phải tắt 

thiết bị và liên hệ với dịch vụ. 

- Không đặt vòi phun sương hướng vào bất kỳ thiết bị điện hoặc ổ 

cắm nào. 

- Không hướng vòi phun sương hơi trên ổ cắm, đồ đạc, sách, máy 

tính 

- Để di chuyển thiết bị, hãy rút dây nguồn. Không đặt nghiêng 

hoặc di chuyển trong khi bật máy. 

Làm s ch 

Thiết bị phải được làm sạch thường xuyên tùy thuộc vào độ cứng của 

nước. Quá nhiều cặn làm máy không thể hoạt động chính xác và ảnh 

hưởng tới thiết bị trong lâu dài. Trong trường hợp này nên sử dụng 

nước đun sôi hoặc nước cất. Trong mọi trường hợp không sử dụng 

nước khoáng có ga! 

               Rút phích cắm của thiết bị trước. 
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Không nhúng thiết bị vào nước. 

- Rút phích cắm và thoát nước ra khỏi bình bằng cách mở nắp ở 

đáy bình chứa để nước chảy ra. Chỉ đóng lại bình chứa nước khi 

bật thiết bị, và bình chứa phải khô hoàn toàn.  

- Nếu cặn vẫn ở bình, cần phải làm sạch bình nước và bộ cảm 

biến. Cẩn thận không làm hỏng bộ cảm biến. Có quá nhiều cặn 

hãy dùng dấm để làm sạch. Sau đó, bình nước phải được rửa lại 

bằng nước sạch. Bộ lọc nên ngâm trong nước muối (theo tỷ lệ 1 

lít nước pha với 1 thìa muối) trong 1 ngày. Sau đó rửa bộ lọc 

bằng nước sạch, lắc đều và để tự khô.  

- STEBA mách nhỏ: Thiết bị nên được làm sạch hàng tuần tránh 

để cặn lắng lại. Vi khuẩn và vi trùng sẽ không có cơ hội phát 

triển! Khi thiết bị được sử dụng thường xuyên, việc vệ sinh sẽ 

dễ dàng hơn và nhanh hơn. 
- Cẩn thận khi làm sạch màng siêu âm ở phần dưới cùng bằng bàn 

chải. Cặn làm giảm lượng sương phun ra. Lắp lại thiết bị và bảo 

quản ở nơi khô ráo cho đến lần sử dụng tiếp theo. 

Tr c l n s  d ng đ u tiên: 

Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài hãy ngâm bộ lọc 

nước trong nước muối 20 phút. Các ion dương làm cho nước mềm 

hơn. 

L u ý quan trọng – Đổ n c vào: 

Tháo bình ra và hơi nghiêng bình về phía sau. Mở nắp bình với bộ lọc 

nước bằng cách xoay nắp bình ngược chiều kim đồng hồ (nó nằm 

dưới bình chứa nước số 4). Sau đó, bạn có thể đổ đầy nước lạnh vào 
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qua cổ bình. Đóng chặt nắp bình bằng bộ lọc nước. Đặt bình nước lại 

đúng vị trí số 8 để nó có thể hoạt động tốt. 

Khởi đ ng thi t bị: 

- Cắm phích cắm vào nguồn điện. Thiết bị sẽ phát ra tiếng beep, 

màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ và độ ẩm hiện tại của phòng và chế 

độ chờ sẽ hiển thị bằng màu đỏ ở góc trái bên dưới màn hình. 

Bình nước sẽ sáng lên bằng đèn LED màu xanh dương. Chế độ 

chờ thiết bị sẽ tiêu tốn 0.8W 

- Bấm nút nguồn  .   Biểu tượng chế độ chờ sẽ biến mất khỏi màn 

hình và hệ thống phun sương sẽ bắt đầu ngay lập tức. Mức 1-6 

được hiển thị trên màn hình, và hơi nước sẽ phun ra theo các 

đầu phun (số 1) mà bạn có thể quay 360 độ. 

- Khi trong bình không đủ hoặc hệ nước, màn hình sẽ hiện thị dấu 

đỏ nhấp nháy và sẽ báo 10 tiếng beep. Hãy đổ nước vào theo 

như hướng dẫn trong sách. Thiết bị sẽ khởi động lại ngay sau 

khi bình chứa đầy nước và được đặt đúng vị trí. 
- Sau khoảng 1 phút, ánh sáng hiển thị (-50%) sẽ chuyển sang chế 

độ ngủ để tiết kiệm năng lượng. Ngay khi bạn ấn lại, màn hình 

sẽ sáng trở lại.  

BẬT / TẮT  

Bằng cách chạm vào nút “bật/tắt”   , thiết bị sẽ được khởi động hoặc 

tắt đi. Mỗi khi bạn ấn, thiết bị sẽ kêu beep 1 tiếng, màn hình sáng lên. 

Sau một vài phút, đèn màn hình sẽ tắt.. 

Đ  m  
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- Bằng cách nhấn nút    "Độ ẩm", bạn có thể điều chỉnh độ ẩm 

trong khoảng từ 45 đến 90% mỗi lần ấn là 5%. Mỗi lần thiết lập, 

màn hình sẽ sáng. Độ ẩm nên đặt trong khoảng 45% -60%. 

- Khoảng 5 giây sau, màn hình hiển thị độ ẩm tương đối của 

phòng. Ngay sau khi thiết bị đã đạt đến độ ẩm mong muốn thiết 

bị sẽ tắt. 

 Siêu âm  

- Bằng cách nhấn nút    “siêu âm”, bạn có thể điều chỉnh công 

suất phun sương. Cường độ được hiển thị trong hai thanh trên 

màn hình. 

- Xin lưu ý: Trong chương trình Độ ẩm, thiết bị sẽ tự động điều 

chỉnh hơi nước. 

- Bằng nút Max/Min, bạn thay đổi lượng hơi nước phun ra. 

- Hiển thị 1-9 vạch là mức tối đa. Tiêu thụ 30 watt  

- Hiển thị 1-3 vạch được hiển thị ở mức tối thiểu. Tiêu thụ 20 watt 

Nếu không chọn Max/ Min máy sẽ phun ở tốc độ trung bình 

- Độ ẩm và nhiệt độ trong phòng chỉ đo được ở mức tương đối. 

Do tương quan giữa sương mù và không khí thay đổi ở các nhiệt 

độ khác nhau. Nhiệt độ càng cao, trong không khí sương mù 
càng ít  

- Vào mùa đông, ở ngoài không khí lạnh hơn không khí ở trong 

phòng. Độ ẩm tương đối thấp hơn. Nên cần thiết phải sử dụng 

máy tạo đổ ẩm. 

- Độ ẩm trong phòng nên được cài đặt ở các mức sau 

+ phòng ngủ hoặc phòng khách: 45-60%  

+ phòng bệnh: 40-50% 
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+ thư viện: 40-50% 

B  hẹn giờ  

Bằng cách nhấn nút     “hẹn giờ”, hẹn có thể hẹn tới 12 giờ, mỗi lần 

chọn tương đương với 1h. Màn hình hiển thị trong vòng 30 giây về 

nhiệt độ phòng và thời gian hẹn. 

Ch  đ  Làm nóng  

Bằng cách nhấn nút      “làm nóng” nước sẽ được làm nóng trước khi 

phun để đảm bảo rằng hơi nước không bi ảnh hưởng nhiều từ nhiệt độ 

từ không khí xung quanh. Tiêu thụ năng lượng 100W. 

Ion hóa 

Bằng cách nhấn nút     “Ion hóa”, sương mù sẽ được cung cấp bằng 

các ion âm. Hiệu ứng này giống như sau một cơn giông bão mùa hè. 

Số lượng ion trên một centimet khối không khí:  

- ở núi cao 8000 ion / ccm 

- ở biển 4000ion / ccm 

- ở vùng nông thôn 1200ion / ccm trong thành phố 200ion / ccm 

- trong văn phòng chỉ có 20 ion / ccm 

Mực n c 

Thiết bị phát ra âm thanh bíp 10 lần và hiển thị chữ tượng hình “mực 

nước” trong màn hình nếu không đủ nước trong bình. Hãy đổ hết 

nước trong bình nếu không sử dụng trong vài ngày để tránh vi khuẩn 

và nấm mốc phát triển  
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Điều khiển t  xa 

Các ký hiệu trên điều khiển từ xa giống như trên thiết bị. 

Chú ý rằng không có chướng ngại vật giữa thiết bị và điều khiển từ 

xa. 

 

 

 

 

X  lý đúng cách s n ph m này 

Dấu này chỉ ra rằng sản phẩm này không được thải bỏ cùng với 

các chất thải sinh hoạt khác trong toàn EU. Để ngăn chặn nguy hại có 

thể có đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất 

thải không kiểm soát được, hãy tái chế nó một cách có trách nhiệm để 

thúc đẩy việc sử dụng lại tài nguyên vật liệu bền vững. Để trả lại thiết 

bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng trở lại và hệ thống thu thập 

hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm đã được mua. Họ có thể lấy 

sản phẩm này để tái chế an toàn môi trường. 

X  lý bao bì: Không vứt bỏ các vật liệu đóng gói. Vui lòng đặt nó 

vào thùng tái chế. 
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CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN 
Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Tr ng – 
Hà N i 
Tel: (0888) 605599 
Email: contact@giangson.vn 
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; 
www.berndes.vn 

 

 

 

   Hộp quà tặng: Giấy nên được đặt vào điểm thu gom giấy 

cũ. Vật liệu đóng gói bằng nhựa và lá nên được thu thập trong các 

thùng chứa đặc biệt. 

CH  Đ  B O HÀNH 

STEBA Việt Nam cung cấp 2 năm bảo hành chính hãng cho sản 

phẩm này 

Liên hệ b o hành: 

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

- Hai Bà Trưng – Hà Nội 

    Hotline: 0888.605.599 
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