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Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy gia đình

DEDAKJ DE-2AW

Hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy gia đình

Model: DE-2AW
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Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm.

Lưu ý:
 Thiết bị y tế cần được sử dụng chỉ định của bác sĩ.

 Thở oxy phải biết cách, không tự ý sử dụng, không quá lạm dụng. Thường

nếu sử dụng máy thở oxy bệnh nhân sẽ được các bác sĩ chuyên môn điều

chỉnh lượng oxy phù hợp; và sử dụng khi cần thiết đối với thể trạng sức

khỏe của từng bệnh nhân.

 Đối với những trường hợp sử dụng sử dụng máy tạo oxy tại nhà cần phải

sử dụng đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ . Khi nào bạn thấy cơ thể người bệnh

mệt, cần oxy thì nên cho bệnh nhân thở; sau khoảng thời gian cần thiết,

thấy thể trạng sức khỏe không còn mệt; thì nên ngưng không cho họ dùng

nữa, cố gắng giúp bệnh nhân học hít thở oxy từ không khí tự nhiên.

 Không sử dụng máy tạo oxy liên tục cho người bệnh vì dễ gây nghiện oxy

và phổi sẽ không hoạt động bình thường trở lại.

 Sản phẩm tuyệt đối không được úp ngược, sẽ làm hư hỏng thiết bị.

 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến chất lượng cũng như

bảo hành đối với các vấn đề xảy ra trong quá trình vận chuyển sai quy cách.

 Nếu sử dụng nguồn điện áp không ổn định, xin hãy gắn thêm ổn áp rồi mới

sử dụng.

 Sử dụng ổ cắm đạt yêu cầu an toàn và bảng đấu điện có chứng nhận an toàn

điện.
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NỘI DUNG

 Biện pháp phòng ngừa an toàn

 Nguyên lý làm việc

 Mô tả Sản phẩm

 Danh sách phụ kiện

 Các chỉ số kỹ thuật chính

 Sơ đồ

 Các bước sử dụng

 Bảng điều khiển, màn hình hiển thị / Hướng dẫn Vận hành

 Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa

 Chức năng đặc trưng

 Bảo trì

 Lỗi & Khắc phục sự cố

 Biện pháp phòng ngừa an toàn
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CẢNH BÁO

 Thiết bị này thích hợp dùng để bổ sung oxy, không dùng để duy trì sự sống

hoặc kéo dài tính mạng

 Máy phải được đặt ở nơi thông gió trong nhà và được bảo vệ khỏi ánh sáng

mặt trời trực tiếp, và khoảng cách từ máy đến tường và các vật khác phải

lớn hơn 30CM / 12In.

 Vui lòng không đặt bất kỳ vật gì hoặc vật chứa chất lỏng nào thiết bị.

 Không được để đồ lặt vặt ở cửa hút gió bên hông và lỗ thoát khí phía sau

của máy, để tránh nhiệt độ cao gây ra bởi sự tắc nghẽn của luồng khí vào

và ống xả, có thể gây tắt máy hoặc giảm nồng độ oxy.

 Để tránh gây nhiễu cho máy bởi môi trường điện từ mạnh hoặc làm nhiễu

các thiết bị điện khác, vui lòng giữ khoảng cách ít nhất 3m / 120In giữa

máy và các thiết bị gia dụng khác.

 Không được phép đặt máy lộn ngược hoặc nằm ngang.

 Điện áp nguồn không ổn định và vượt quá dải điện áp bình thường là 15V,

vui lòng kết nối bộ điều áp trước khi sử dụng.

 Vui lòng chọn ổ cắm và bảng dây điện an

 Oxy là khí hỗ trợ đốt cháy. Không hút thuốc và tránh xa nguồn lửa để tránh

nguy cơ hỏa hoạn.

 Không khởi động hoặc dừng máy thường xuyên, và vui lòng khởi động

máy 3 ~ 5 phút sau khi tắt máy, để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy

nén.

 Không bôi dầu hoặc mỡ lên bất kỳ bộ phận nào của máy oxy.

 Không sử dụng máy oxy mà không có bộ lọc khí.

 Khi sử dụng máy oxy, tránh bẻ cong ống thở oxy, nếu không nước sẽ tràn

ra khỏi bình chứa nước.

 Người không chuyên nghiệp không được phép tháo rời nắp.

mailto:sales@satatech.vn


CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO
Địa chỉ: 29/10C, Trần Thái Tông, P15, Q.Tân Bình
Hotline: 0932.780.990 / 028 71 088 089 l E-mail: sales@satatech.vn l Website: https://satatech.vn/

5

NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

Không khí đi vào máy nén sau khi được lọc bởi bộ lọc khí vào và được nén vào

bộ lọc phân tử để tách khí oxy và khí nitơ. Sau đó, khí oxy đi qua bộ lọc phân

tử và đi vào bộ lọc mịn, còn khí nitơ được thải vào khí quyển qua van tách sau

khi được hấp phụ bởi lọc phân tử. Sau khi nồng độ khí oxy được tăng thêm

trong bộ lọc mịn, tốc độ dòng chảy được điều khiển bởi van điều chỉnh lưu

lượng, sau đó khí oxy được làm ẩm qua bể nước tạo ẩm và cuối cùng chảy qua

đường ống cung cấp oxy để bổ sung oxy cho người dùng.
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sản phẩm này sử dụng điện áp AC 220V (110V) làm nguồn điện, dùng không

khí làm nguyên liệu, cũng như máy nén không dầu bằng đồng nguyên chất và

lọc phân tử chất lượng cao được nhập khẩu, để tạo ra khí oxy tinh khiết cao để

bổ sung oxy để sử dụng trong gia đình bằng phương pháp hấp phụ xoay áp

(PSA) ở nhiệt độ bình thường. Sản phẩm này được thiết kế theo tiêu chuẩn cao

hơn so với các thiết bị gia dụng và được trang bị đèn LED to và rõ, mạch điều

khiển tự động chip thông minh và chức năng cảnh báo lỗi tự động. Nó rất dễ

vận hành và được cung cấp mạch bảo vệ thời gian và quá nhiệt. Khi nhiệt độ

làm việc của máy nén quá cao sẽ tự động ngừng hoạt động để bảo vệ an toàn

cho máy nén và toàn bộ máy. Hơn nữa, sản phẩm có trọng lượng nhẹ, tiện dụng

và dễ di chuyển, không chỉ thích hợp sử dụng trong gia đình mà còn sử dụng

gắn trên xe thông qua bộ nguồn ô tô. Nó phù hợp với đa số người dùng.

Danh sách phụ kiện

1. Máy tạo oxy x1

2. Điều khiển từ xa x1

3. Dây nguồn X1

4. Hướng dẫn sử dụng x1

5. Chứng chỉ chất lượng X1

6. Bộ ống oxy x1

*Sau khi mở gói, trước tiên hãy kiểm tra hình thức bên ngoài của sản phẩm có

còn nguyên vẹn hay không, sau đó kiểm tra lần lượt các mặt hàng trong gói

theo Bảng trên. Đối với bất kỳ mục nào bị thiếu, vui lòng liên hệ với đại lý để

được thay thế kịp thời.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

− Tên sản phẩm: Máy tạo oxy gia đình

− Mô hình: DE-2AW

− Phương pháp sản xuất oxy: Phương pháp PSA

− Điện áp định mức: AC220V / 50Hz AC110V / 60Hz

− Công suất đầu vào: 170VA

− Lưu lượng oxy: 2-9L / phút, có thể điều chỉnh

− Nồng độ oxy: 30-90%

− Áp suất oxy đầu ra: 20-70KPa

− Carbon dioxide: vượt qua bài kiểm tra bằng phương pháp chỉ định

− Carbon monoxide: vượt qua bài kiể1m tra bằng phương pháp chỉ định

− Giá trị PH: vượt qua bài kiểm tra bằng phương pháp đã chỉ định

− Nhận dạng hình dạng: khí không màu không mùi, có đặc tính hỗ trợ đốt

cháy

− Ion oxy âm: = 8.000.000 / cm?

− Tốc độ nguyên tử hóa: 20,2mL / phút

− Tiếng ồn khi chạy: s45dB (A có trọng số)

− Phân loại điện: Cấp II

− Kích thước sản phẩm: 340x180x310mm

− Khối lượng tịnh: 6,5Kg

− Điều kiện làm việc bình thường

− Phạm vi nhiệt độ môi trường: 5 ° C ~ 40 ° C

− Phạm vi độ ẩm tương đối: s80% RH

− Phạm vi áp suất khí quyển: 86kPa-106kPa

− Khi nhiệt độ thấp hơn 5 ° C, thiết bị phải được đặt trong điều kiện làm việc

bình thường trong hơn bốn giờ trước khi khởi động để sử dụng.

− Điều kiện vận chuyển & bảo quản

− Phạm vi nhiệt độ môi trường: -20 ° C ~ 60 ° C

mailto:sales@satatech.vn


CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO
Địa chỉ: 29/10C, Trần Thái Tông, P15, Q.Tân Bình
Hotline: 0932.780.990 / 028 71 088 089 l E-mail: sales@satatech.vn l Website: https://satatech.vn/

8

− Phạm vi độ ẩm tương đối: <93% RH

−

Sơ đồ bộ phận máy
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Các bước sử dụng

1. Tháo bình nước như hình

2. Thêm nước tạo ẩm
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Mở nút cao su phía trên của bình nước và thêm nước tinh khiết (nước sôi để

nguội hoặc nước cất) đến dưới mực nước tối đa, sau đó lắp nút cao su của bình

nước trở lại vị trí ban đầu (nhớ lắp nút cao su của bình chứa nước trở lại vị trí

ban đầu, để tránh không có ôxy thoát ra từ cửa ôxy trong quá trình vận hành

bình thường của máy do rò rỉ ôxy từ cổng nạp nước). Sau đó, căn chỉnh ngăn

chứa nước tạo ẩm với đầu ra của bình chứa nước máy oxy, căn chỉnh với rãnh

kẹp phía dưới và lắp đặt bình chứa nước tạo ẩm trở lại vị trí ban đầu. Nước

không được cao hơn mực nước cao nhất.

3. Kiểm tra “bộ lọc không khí”

Mở nắp cửa hút gió và kiểm tra xem “bộ lọc không khí” đã được lắp đúng vị trí

và sạch chưa.

4. Kết nối đường dây điện

Lắp đầu ra của đường dây điện vào ổ cắm điện của máy oxy, sau đó lắp đầu

còn lại của đường dây điện vào ổ cắm.

5. Nối ống thở oxy

Đưa đầu có đường kính lớn của ống hít oxy vào “đầu ra oxy” của máy.

Nếu có quá nhiều giọt nước trong bộ thu nước trong hoặc sau khi hít oxy, vui

lòng mở bộ thu nước và đổ nước ra ngoài.
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6. Đeo ống thở oxy

Như trong Hình, khi sử dụng ống hít oxy kiểu móc tai, điều chỉnh vị trí của lỗ

thoát oxy và căn chỉnh nó với lỗ mũi; Khi sử dụng ống hít oxy, vui lòng căn

chỉnh hai đầu ra với lỗ mũi và thắt chặt vòng cao su.
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7. Bật máy tạo oxy

 Bật “công tắc nguồn” và chạm nhẹ vào phím “Start / Stop”. Sau đó, máy sẽ

bắt đầu tạo ra oxy, và người dùng có thể hít thở oxy.

 Hãy điều chỉnh nồng độ oxy đến bánh răng tương ứng tùy theo tình hình

thực tế. Nồng độ oxy khuyến nghị: 70% ~ 90% cho những người đặc biệt

(vui lòng không hít oxy nồng độ cao trừ khi có lời khuyên khác của bác sĩ)

Nồng độ oxy 50% ~ 70% phù hợp với người già và phụ nữ mang thai, và

30% ~ 50% phù hợp cho nhân viên văn phòng và học sinh, hoặc xin ý kiến

của thầy thuốc.

 Bảng điều khiển, màn hình hiển thị / Hướng dẫn vận hành

Mô tả của màn hình LED

1. Hiển thị trạng thái ion âm

2. hiển thị thời gian hẹn giờ

3. hiển thị lưu lượng oxy

4. hiển thị nồng độ oxy

5. hiển thị thời gian hoạt động

6. Hiển thị trạng thái quạt làm mát

7. hiển thị chế độ ngủ

8. Hiển thị cảnh báo lỗi: cảnh báo quạt
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Hoạt động của các phím chức năng

- Bật công tắc nguồn và máy chủ sẽ chuyển sang chế độ sẵn sàng.

- Phím Start / Stop

- Chạm nhẹ vào phím “Oxygen Production”, màn hình hiển thị sáng hoàn

toàn, máy đi vào trạng thái tạo oxy và tạo ion âm, với ánh sáng xanh hiển

thị cho bình chứa nước. Lúc này, màn hình hiển thị thời gian tính giờ và

thời gian cộng dồn.

- Ở trạng thái làm việc, chạm nhẹ vào phím ” Oxygen Production” để vào

chế độ sẵn sàng, và 3 phút sau quạt sẽ dừng.

- Điều chỉnh lưu lượng

- Chạm nhẹ vào phím “Flow Gear” để điều chỉnh lưu lượng. Nồng độ oxy

thay đổi theo lưu lượng, và dòng khí càng lớn thì nồng độ oxy sẽ càng nhỏ.

Tổng cộng có tám mức điều chỉnh (2-9L / phút) để điều chỉnh lưu lượng,

theo mặc định là 2L.

- Khi khởi động lại máy từ chế độ sẵn sàng, giá trị bánh răng lưu lượng sẽ là

giá trị đặt khi máy tắt.

- Phím Thời gian + và Thời gian –

- Chạm nhẹ vào phím “Timing +” để tăng thời gian thêm 15 phút, đặt ở chế

độ tuần hoàn một chiều và đặt giá trị tối đa. cài đặt giá trị 180 phút; sau 3

giây không hoạt động, đếm ngược bắt đầu cho đến khi tự động tắt. Hoạt

động của phím “Timing -” giống như phím “Timing +” và “000” cho biết

không cài đặt thời gian.

- Phím ion âm

- Chức năng anion hoạt động và dừng đồng bộ với hệ thống. Ở chế độ làm

việc hoặc sẵn sàng, chạm nhẹ vào phím “Anion” hoặc phím điều khiển từ

xa để tắt chức năng anion và chạm nhẹ vào phím “Anion” một lần nữa để

bật.

- Nồng độ anion của máy là 28 triệu / cm * giúp không khí xung quanh bạn

trong lành hơn.

*Mẹo: khi vận hành phím chức năng, nếu “000” hiển thị, nó cho biết không có

thời gian và sẽ có các thao tác khác nhau:
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 Ở trạng thái được đánh dấu, chạm nhẹ vào phím chức năng để phản ánh

trực tiếp kết quả hoạt động.

 Ở chế độ tiết kiệm pin, chạm nhẹ vào phím chức năng một lần để kích hoạt

chế độ đánh dấu, và chạm nhẹ vào phím đó một lần nữa để dừng hoạt động.

 Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa

 Mô tả Phím điều khiển từ xa:

1. Phím bật-tắt sản xuất oxy

2. Phím lưu lượng oxy

3. thời gian +

4. Thời gian –

5. Phím chức năng ion âm

6. Phím chế độ ngủ

Chức năng đặc trưng

Chế độ tiết kiệm năng lượng

Ở trạng thái làm việc, màn hình hiển thị sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm điện

sau một phút không hoạt động, đồng thời độ sáng của đèn và độ sáng của đèn

két nước sẽ giảm đồng bộ, giúp thân thiện hơn với môi trường.

Chế độ ngủ

Ở trạng thái làm việc, nhấn phím “Sleep” trên điều khiển từ xa, độ sáng của

màn hình hiển thị của máy sẽ giảm hơn so với ở chế độ tiết kiệm điện và đèn

két nước sẽ tắt làm cho không gian ngủ thoải mái hơn.
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Chức năng thời gian tích lũy

Máy này được thiết kế với chức năng cộng dồn thời gian sử dụng. Sau khi thời

gian làm việc đạt một giờ, thời gian tích lũy sẽ được tăng thêm “1”

Chức năng kiểm tra lỗi tự động

Máy này có chức năng tự động phát hiện lỗi để bạn có thể hiểu lỗi rõ ràng hơn.

Phát hiện lỗi quạt làm mát: trong trường hợp quạt làm mát bị lỗi trong quá trình

sử dụng, màn hình LED sẽ hiển thị biểu tượng quạt màu đỏ, kèm theo âm thanh

báo động.

Hai người hít thở oxy

Như trong Hình, kết nối các

ống thở oxy cho hai người

và sau đó họ có thể hít oxy

cùng một lúc.

Mục đích xông khí dung

− Trước khi khởi động, vặn đai ốc của cổng phun ngược chiều kim đồng hồ.

− Kết nối một đầu của ống với cổng xông. Vui lòng sử dụng nó khi cần thiết

hoặc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên nghiệp và đeo đầu xông theo

yêu cầu.

− Để khởi động, nhấn phím “Start / Stop”. Vui lòng xác nhận rằng thiết bị

được đặt ở lưu lượng 2L và máy oxy sẽ chuyển sang chế độ xông khí dung.

− Sau khi xông, vui lòng nhấn phím “Start / Stop” để tắt máy, tháo ống nối

đầu xông, lắp lại và siết chặt đai ốc cổng xông.
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Bảo trì
Làm sạch thân máy

Bề mặt máy phải được làm sạch ít nhất mỗi tháng một lần. Đầu tiên, cắt nguồn

điện và lau bằng vải mềm và sạch hơi ướt có tẩm chất khử trùng, tránh để chất

lỏng thấm vào máy.

Làm sạch bình nước

Để giữ cho bình chứa nước sạch sẽ, hãy đổ đầy nước tinh khiết, nước cất hoặc

nước sôi để nguội vào bình và cố gắng thay nước hàng ngày.

Bể nước phải được làm sạch mỗi tuần một lần. Đầu tiên, lắc và rửa bằng chất

tẩy rửa, sau đó rửa lại bằng nước sạch để đảm bảo vệ sinh khi sử dụng oxy già.

Vệ sinh hoặc thay bộ lọc và bông lọc

“Bộ lọc không khí” phía sau khung có thể giảm tiếng ồn, lọc bụi và lọc không

khí. Việc vệ sinh và thay thế bộ lọc là rất quan trọng để bảo vệ máy nén và lưới

lọc phân tử và kéo dài tuổi thọ của máy tạo oxy, vì vậy hãy vệ sinh hoặc thay

thế nó kịp thời.

*Không vận hành máy tạo oxy khi chưa lắp bộ lọc hoặc bông lọc hoặc bị ẩm

ướt, lâu ngày sẽ làm hỏng máy.

Bộ lọc: làm sạch hoặc thay thế nó sau mỗi 100 giờ.
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*Tháo rời:

Nó nằm ở mặt sau của máy; kéo nắp đầu vào ra ngoài và lấy trực tiếp bộ lọc ra.

Thời gian vệ sinh hoặc thay thế lõi lọc và bông lọc thực tế sẽ được xác định

theo thời gian sử dụng thực tế và tác động môi trường. Nếu bộ lọc bị bẩn và bị

tắc, nó phải được làm sạch hoặc thay thế ngay lập tức cho dù nó được sử dụng

trong bao lâu.

Lưu ý: là vật tư tiêu hao, nên thay thế chúng thường xuyên.

Làm sạch

− Làm sạch nó bằng chất tẩy rửa nhẹ, rửa lại bằng nước sạch, sau đó lắp vào

máy sau khi máy đã khô hoàn toàn.

− Làm sạch ống thở oxy và các bộ phận xông khí dung

− Chúng phải được làm sạch một lần sau mỗi lần sử dụng. Máy xông mũi

họng trên ống thở oxy hít phải được làm sạch và khử trùng sau mỗi lần sử

dụng: ngâm trong dung dịch thuốc tím 5% trong 5 phút, sau đó lau lại bằng
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nước sạch hoặc lau bằng cồn. Nên thường xuyên thay thế các ống thở oxy

và các bộ phận xông khí dung là vật tư tiêu hao.

Thay cầu chì

Sau khi xác nhận rằng phích cắm đường dây điện đã được rút ra khỏi ổ cắm

điện, hãy dùng tuốc nơ vít có rãnh để nạy nắp cầu chì (như thể hiện trong hình),

lấy ống cầu chì thủy tinh hỏng ra, lắp ống cầu chì thủy tinh mới và lắp nắp cầu

chì trở lại ổ cắm.
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Xử lý khi không hoạt động trong thời gian dài

Vui lòng thực hiện công việc sau đây trước khi để máy tạo oxy không hoạt

động trong thời gian dài.

1. Tháo bình nước tạo ẩm, đổ hết nước trong bình nước, làm khô và lắp lại

vào vị trí cũ.

2. Cắt nguồn điện và rút lại đường dây điện.

3. Không bảo quản máy tạo oxy trong môi trường ẩm ướt, bụi bẩn, tránh ánh

nắng trực tiếp và ô nhiễm, lau khô và bảo quản ống thở oxy và ống thở oxy

ở nhiệt độ phòng, không bẻ cong ống dẫn khí, tránh xa tầm tay trẻ nhỏ. Vui

lòng thực hiện các bước chuẩn bị sau trước khi sử dụng lại máy tạo oxy đã

không hoạt động trong thời gian dài.

4. Kiểm tra xem đường dây điện có bị hư hỏng hay không.

5. Làm sạch ống thở oxy và ống thở oxy, và kiểm tra

6. cho dù bất kỳ bị chặn hoặc bị uốn cong.

7. Vệ sinh bình nước tạo ẩm.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Hiện tượng Phân tích nguyên nhân Giải pháp

1.Có mùi trong

không khí

Trong giai đoạn đầu sử dụng,

ống nối và các bộ phận bằng

nhựa khác có mùi. Đây là hiện

tượng bình thường

Mùi hôi phát ra từ ống silicone

và các bộ phận cao su ABS là

bình thường và không độc hại khi

kiểm tra, mùi hôi sẽ biến mất

theo thời gian.

Bình chứa nước tạo ẩm đã lâu

không được vệ sinh hoặc thay

nước.

Làm sạch ống oxy và bình chứa

nước tạo ẩm.

2.Nước chảy ra từ

đầu ra oxy.

Mực nước của bình chứa nước

tạo ẩm vượt quá mực nước cao

Giữ nước thấp hơn mực nước cao

nhất.
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nhất, do đó luồng không khí sẽ

ép hơi nước vào ống oxy.

Máy sử dụng lâu ngày nên hơi

nước trong luồng gió tụ lại

trên thành ống.

Đổ nước vào bình chứa nước. Và

bổ sung nước vào bình chứa

nước khi không có nước thoát ra

từ cửa thoát khí oxy.

3.Máy phát ra âm

thanh “phập

phồng” vài giây

một lần

Đó là âm thanh phóng điện

nitơ bình thường và là dấu

hiệu của hoạt động tốt

4.Sau khi khởi

động, máy hoạt

động tốt nhưng lưu

lượng kế hiển thị

“0” hoặc quá thấp

Lưu lượng kế bị tắt hoặc giá trị

nhỏ

Tăng lưu lượng dòng oxy.

Ống oxy bị xoắn hoặc bị tắc. Đặt thẳng ống oxy.

Ống kết nối bên trong của máy

bị ngắt hoặc đứt.

Ngắt kết nối dây nguồn và liên hệ

với chuyên gia để sửa chữa

5.Sau khi khởi

động, có bong

bóng trong bình

nước, không có

ôxy thoát ra từ cửa

ôxy.

Nút cao su của ngăn chứa

nước tạo ẩm không được đặt

đúng vị trí.

Tháo ngăn chứa nước tạo ẩm để

cắm lại nút cao su.

6.Sau khi khởi

động, đèn trên

màn hình hoạt

động, nhưng máy

không hoạt động

(âm thanh không

đều).

Máy nén trục trặc Ngắt kết nối dây nguồn và liên hệ

với chuyên gia để sửa chữa

Nhiệt độ cao đến mức kích

hoạt chế độ tự bảo vệ máy nén.

Đây là trường hợp bình thường,

khi nhiệt độ giảm xuống, máy sẽ

tự động khởi động lại.

Ống côn bên trong của máy bị

ngắt kết nối hoặc bị hỏng.

Ngắt kết nối dây nguồn và liên hệ

với chuyên gia để sửa chữa
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Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt hàng vui lòng liên hệ

chúng tôi theo thông tin sau :

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO
Địa chỉ trụ sở chính: 29/10C Trần Thái Tông, P15, quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0932.780.990/ 0909.137.880

Website: https://satatech.vn/thiet-bi-y-te/
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