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I – HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT: 
1. Lắp đặt hệ thống ống dây và tay thao tác đi kèm với máy theo yêu cầu công việc. 

2. Dùng bình chuyên dùng đi kèm máy thêm nước vào khoang nước cất và khoang chứa hóa chất. 

Lưu ý: Thiết bị làm việc trong quá trình nhiệt độ và áp suất cao, để đảm bảo quá trình vận hành 

được an toàn chúng tôi khuyến cáo khách hàng sử dụng nguồn nước cấp cho máy là nguồn 

nước đã qua quá trình khử cặn và tạp chất (nước cất hoặc nước khoáng). 

3. Pha loãng hóa chất theo độ đậm đặc yêu cầu của công việc cho vào khe đựng hóa chất. 

Lưu ý: Hóa chất sử dụng cho máy phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định theo tiêu chuẩn Châu Âu 

(IEC), hóa chất kém chất lượng ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của thiết bị, gây tắc hệ 

thống hơi nước làm ngừng quá trình hoạt động của máy. Vì vậy theo khuyến cáo của hãng nên 

dùng bình hóa chất riêng bên ngoài vệ sinh  sản phẩm tùy độ bẩn của sản phẩm, tránh trường 

hợp khối lượng hóa chất không sử xong tồn lại trong máy ảnh hưởng đến chất lượng máy (do sự 

phản ứng và ăn mòn hóa học). Để đám bảo thiết bị làm việc an toàn và liên tục quý khách nên bổ 

sung đầy nước sạch vào khe đựng nước hóa chất thay cho nước hóa chất pha loãng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

 
4. Nhấn “nút xanh 1” để khởi động nguồn cho thiết bị. 

5. Nhấn “nút đỏ 2” để khởi động đốt nóng nước, 2 nút đỏ là thể hiện 2 mức độ đốt nóng và thời 

gian đốt nóng tùy theo yêu cầu công việc, nhiệt độ lớn nhất của nước đun nóng 140 độ C. Khi bắt 

đầu vận hành máy bật cả 2 chế độ đun nóng đảm bảo làm nhanh quá trình đun nóng, khi thao tác 

vệ sinh nên đưa về chế độ đun nóng thấp nhất. 

6. Khi áp suất đạt đến mức yêu cầu, đèn xanh bật sáng thiết bị báo hiệu đã đủ áp suất làm việc thiết 

bị sẵn sàng hoạt động. 

7. Trên tay thao tác làm việc 6 có các chế độ: công tắc đóng mở chế độ phun hóa chất, nút nhấn chế 

độ hút bụi khô ướt, nút nhấn chế độ phun hơi nước nóng, các chế độ có thể thao tác hoạt động 

độc lập nhau (có thể dùng chức năng này và khóa chức năng kia). 

Lưu ý: Trong quá trình vệ sinh do không sử dụng hóa chất kèm theo máy ta để công tắc chế độ 

hóa chất ở chế độ khóa “O” 

8. Sử dụng các đầu chổi, dụng cụ vệ sinh theo yêu cầu công việc một cách hợp lí. 

9. Thiết bị được ứng dụng trong quá trình vệ sinh làm sạch đệm, ghế sofa, giặt thảm. Vệ sinh mặt 

kính. Vệ sinh trong các khe hẹp có dầu nhờn, bụi bẩn bám vào. Vệ sinh ở các sản phẩm bằng bảo 

vệ bằng sơn, sản phẩm bằng gỗ, sứ, thủy tinh đòi hỏi chất lượng cao và không ảnh hưởng đến bề 

mặt sản phẩm. 

10. hệ thống bao gồm hút và thổi (Phần thổi được lắp phía sau máy) 

 

 

 



 
 

 

 

III – LƯU Ý VỀ ĐÈN, CÒI BÁO 

 

 
Lưu ý: 

- Đèn đỏ sáng: Quá trình đun nước được bắt đầu. 

- Đèn xanh sàng: sẵn sàng làm việc. 

- Tiếng kêu bip bip: báo hiệu nước trong bình đang ở mức tối thiểu cần phải bù thêm nước. 

- Không để nước thâm nhập vào tay cầm thao tác, vào các công tắc tay cầm. 

- Phải xả hết hơi nước nóng sau quá trình làm việc tránh trữ áp suất lưu lại trong bình làm hư 

tổn các van chịu nhiệt áp suất .  

- Luôn luôn vệ sinh sạch sẽ khay đựng chất bẩn sau một  quá trình làm việc, tránh bị ngập 

nước, xà phòng trong khay đựng chất bẩn. 

- Trong quá trình làm việc nếu xảy ra sự cố cần liên hệ với kỹ thuật: 

zalo 0941.388.329 – HOTLINE: 024.6688.3332 


