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c khi s d ng đầu tiên:

Thiết bị lọc nước nên được đặt trong 20 phút trong nước muối.
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Dưới đáy của ngăn chứa nước và lưu vực nước chứa cấu trúc
nano bạc, làm giảm sự tăng trưởng của vi khuẩn. Các ion dương
làm cho nước mềm hơn

Cách s d ng máy tạo m:

Thiết bị được làm ẩm không khí trong phòng.
Đặt máy taọ ẩm trên bàn,bằng phẳng và chống nước.
Để nạp đầy bình , bỏ các vòi phun ở phía trên
Sau đó, xoay lại và mở nắp lớn ở phía dưới cùng của bình
Cho đầy nước lạnh dưới đáy bình chứa
Nước với nhiều mức, tốt hơn sử dụng nước cất hoặc nước đun
sôi (trước đó nên được làm mát)
 Không bao giờ cho hóa chất, dung môi hoặc chất tương tự vào
ngăn chứa nước.
 Cắm phích cắmcủa bể chứa nước một lần nữa và phải được vặn
chặt
 Sau đó, bình chứa nên được xoay lại và được đặt trên nền 1 lần
nữa.
 Sau đó đặt các vòi phun trở lại vào vị trí
Cắm điện
 Nhấn "Power" Sau đó, nước phun các hạt nhỏ siêu âm với kích
thước khoảng 2-5μm
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Nếu không có hoặc không đủ nước bên trong, màn hình hiển thị
hình giọt nước nhỏ
 Giữa màn hình, độ ẩm tương đối 30%.
 Nhấn nút "Độ ẩm", có thể điều chỉnh độ ẩm từ 30% đến 90% độ
ẩm tương đối xung quanh của thiết bị.
 Khi đạt đến độ ẩm điều chỉnh, thiết bị ngừng làm việc
 Khi độ ẩm giảm dưới giá trị thấp hơn ,máy sẽ bắt đầu làm việc tự
động lại lần nữa
 Nhấn "Min-Max" , điều chỉnh lượng nước phun
 "Nhiệt độ" nút giúp làm ấm nước để tránh sương mù rút nhiều
nhiệt từ không khí.
 Trong màn hình hiển thị nhiệt độ nước có thể thấy bên cạnh các
biểu tượng.
 Nhấn "ion hóa" sẽ có các ion âm trong không khí. Hiệu quả
giống như trong tự nhiên. Sau một cơn giông bão mùa hè, không khí
được làm đầy với các ion âm và chính vì đó cảm nhận được cảm giác
tươi mát
 Số lượng của các ion trên một centimet khối không khí:
* Núi cao 8000 ion / ccm
* Biển 4000ion/ccm
*1200ion/ccm nông thôn
*200ion/ccm thành phố
*Văn phòng chỉ có 20 ion / ccm
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Nhấn vào nút " Timer", thiết lập các chức năng hẹn giờ. Nhấn
một lần tương đương với 2h, thời gia
n tăng cường 2h đến 10h.
Thời gian điều chỉnh có thể thấy trên màn hình hiển thị bên cạnh
biểu tượng.

m:

Tỷ lệ phần trăm của nước sương mù trong phòng và nhiệt độ
không khí cùng là
độ ẩm tương đối.
Sự tương quan giữa sương mù và không khí phân loại ở mức
nhiệt độ khác nhau
Nhiệt độ càng cao, càng ít nước sương xuất hiện trong không khí
Vào mùa đông không khí lạnh đến từ bên ngoài và ấm áp hơn bởi
nhiệt độ phòng
Độ ẩm tương đối thấp hơn. Độ ẩm phải được tăng lên
Độ ẩm tương đối trong một phòng là:
* phòng ngủ hoặc phòng khách: 45-60%
* phòng bệnh: 40-50%
* thư viện: 40-50%

