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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Máy tạo độ ẩm không khí Beurer LB37 

 

1. Tìm hiểu làm quen thiết bị 

Con người dành một phần lớn thời gian của họ ở trong nhà. 

Để cho không khí xung quanh lý tưởng, mức độ ẩm từ 40% đến 60% được khuyến 

nghị. Giá trị này thường không đạt được, đặc biệt vào mùa đông, khi lạnh, không 

khí khô vào không gian sống đang được phát tán và sau đó được ấm lên. 

Không khí xung quanh khô thu hút độ ẩm, làm khô màng niêm mạc và da, mà còn 

cả đồ nội thất. 

Không khí xung quanh quá khô có thể có một số ảnh hưởng tiêu cực. 

 Màng niêm mạc và môi khô. 

 Mắt bị kích thích. 

 Nhiễm trùng và các bệnh về đường hô hấp có nhiều khả năng xảy ra. 

 Kiệt sức, mệt mỏi và khó tập trung. 

 Vật nuôi và cây cối được đặt dưới sự căng thẳng không cần thiết. 

 Bụi hình thành nhanh hơn. 

 Đồ gỗ nội thất và, đặc biệt là sàn gỗ, bị hư hỏng. 

 

2. Mô tả thiết bị 

Máy tạo độ ẩm không khí 

 tạo độ ẩm không khí, 

 hoạt động yên tĩnh, 

 phù hợp cho các phòng có kích thước lên đến 20 m², 

 có mức tiêu thụ năng lượng thấp và tự động tắt khi bình chứa nước cạn, 

 dễ dàng làm sạch, 

 có chế độ ban đêm. 

 

 

 

3. Sử dụng ban đầu 

Vị trí đặt máy 

 Khu vực lân cận của máy tạo độ ẩm không khí có thể trở nên ẩm ướt. 

 Nước có chứa canxi có thể để lại lắng cặn trắng. 

 Không đặt thiết bị trên sàn nhà, nhưng ở một vị trí cao (ví dụ trên bàn). 

 Đặt vị trí thiết bị để đầu ra phun sương không hướng về phía vật thể. 

 Đổ hết nước còn lại ra khi thiết bị không sử dụng. 

 Đặt máy tạo độ ẩm không khí lên trên bề mặt vững chắc, bằng phẳng và không 

thấm nước. 

Nước 

 Không thêm bất kỳ loại tinh dầu hoặc nước hoa vào nước. Nếu sử dụng chất 

phụ gia, vật liệu nhựa có thể bị đổi màu và bị hư hỏng. Màng siêu âm bị mắc 

kẹt và bị hư. 



 

 

 Sử dụng nước sạch dưới 40 ° C trong thiết bị. Nếu nước uống là khó khăn, 

bạn có thể sử dụng nước khử khoáng hoặc cất. 

Đổ nước vào bình chứa 

 Nhấc bình chứa nước và xoay nó. 

Bình chứa nước được giữ đóng kín bằng van lò xo. 

 Mở nắp vặn trên bình chứa nước. 

 Đổ nước vào. 

Bình nước chứa tối đa 2 lít. 

 Đóng chặt bình chứa nước sử dụng nắp vặn. 

 Xoay bình chứa nước và đặt nó trên thân máy. 

Bồn nên đặt chặt vừa khớp trên thân máy. 

 

4. Hoạt động 

Lưu ý 

Thường xuyên kiểm tra độ ẩm của không khí xung quanh. Vận hành liên tục mạnh 

mẽ có thể làm cho không khí xung quanh trở nên quá ẩm. Độ ẩm không khí tương 

đối không được vượt quá 60%. 

Bật thiết bị 

 Lắp phích cắm vào ổ cắm điện. 

 Nếu không có hoặc không đủ nước trong bình chứa nước, đèn LED màu đỏ 

sáng lên. 

Thiết bị đã tắt vì lý do an toàn. 

 Đổ nước vào bình chứa. 

 Đổ nước vào bình chứa nước như mô tả mục 3. Sử dụng ban đầu. 

Thiết bị có ba chế độ khác nhau: 

 

 

Lưu ý 

Bạn có thể tùy chọn thêm các giọt hương liệu/tinh dầu thơm vào ngăn chứa hương 

liệu (8). Những điều này sẽ giúp mùi hương thơm dễ chịu trong phòng. Trong mọi 

trường hợp bạn không nên thêm hương liệu trực tiếp vào trong nước. 

 

Tắt thiết bị 

 Nhấn nút BẬT/TẮT  4 lần. Đèn LED tắt. 

 Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. 

 

Ghi chú 

Trong chế độ ban đêm, máy tạo độ ẩm không khí hoạt động ở cấp độ 2 với lưu 

lượng phun sương thấp hơn và đèn LED không chiếu sáng để đảm bảo giấc ngủ 

yên tĩnh, không bị phá rối và do đó ngủ ngon. 

 

5. Vệ sinh và bảo dưỡng 

Thường xuyên làm sạch và khử trùng là một điều kiện tiên quyết cho hoạt động vệ 

sinh và không bị lỗi. 

Mức nhiễm bẩn của thiết bị phụ thuộc vào chất lượng nước và thời gian hoạt động 

của máy. Trong mọi trường hợp, chúng tôi khuyên các khoảng thời gian làm sạch 

sau. 

 

CẢNH BÁO 

Thiết bị phải được tắt sau mỗi lần sử dụng và trước khi làm sạch. Rút phích cắm 

ra khỏi ổ cắm điện. 

QUAN TRỌNG 

Bình chứa nước phải được làm sạch và máy tạo độ ẩm không khí hoàn toàn không 

chứa nước nếu thiết bị không được sử dụng trong hơn một tuần. 

Lưu ý 

 Làm sạch thiết bị chỉ sử dụng các phương pháp quy định. 

 Trong mọi trường hợp không để chất lỏng có thể xâm nhập vào thân máy. 

 Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch dựa trên dung môi. 

 Chỉ sử dụng một chất tẩy rửa nhẹ hoặc giấm/ chất dựa trên giấm để thực hiện 

làm sạch hoặc khử trùng. 



 

 

 

 


