
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DR.AIR

luxair

Dr.Air là thương hiệu của HSVN GLOBAL

Dr.Air



Thông số kỹ thuật sản phẩm

 Mã sản phẩm : luxair.

 Thương hiệu : Dr.Air.

 Điện áp : DC 5V.

 Công suất : 1.7W.

 Kích thước : 183*152*48mm.

 Trọng lượng : 420g.

 Sản lượng ion : 40.000.000 pcs/cm3.

 Độ ồn : <45dbA.

 Màng lọc : HEAP H13

 Màu sắc : Đen, đỏ.

 Diện tích sử dụng : 3 - 20m2.

 Ứng dụng : Xe hơi, phòng, văn phòng, ...

Ứng dụng & tính năng

1. Bộ lọc HEPA H13 là một tiêu chuẩn của lọc HEPA 

hiệu suất đạt 99,97 – 99,99% cho cỡ hạt là 0,3 micron

2. Bộ tạo ra ion âm có nồng độ cao, hỗ trợ quá trình 

lọc không khí, cấp vitamin không khí.

3. Loại bỏ mùi hôi, khí độc hại trong không gian

4. Là vật trang trí, tô điểm cho căn phòng, xe hơi, 

phòng ngủ,…
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Tấm quang năng
(Solar panel)

angle-right

Tắt/bật/chế độ quạt hút
(On/Off/Mode)

Mặt trời/Sun

Đèn báo tốc độ lọc cao
(High Gears)

Đèn báo Tốc độ lọc thấp
(Low Gears)

Đèn  báo nguồn
(Power)

Chế độ ion âm/Anion

Đèn báo sạc pin/Charge

Đèn Chế độ tự động

Chế độ/Mode

Chỉ số PM2.5

Chân sạc pin

Cảm biến

Đầu ra khí sạch

Không khí ô nhiễm



Khay màng lọc

HEPA H13

Tinh dầu khô
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY

Bước 1: Cắm dây sạc để nạp điện cho máy. Khi có 

nguồn điện chạy qua, đèn báo “Charge” sẽ sáng. 

Khi pin đầy, đèn báo hiển thị màu xanh. Vì máy có 

tính năng sạc bằng năng lượng mặt trời nên khi có 

ánh sáng chiếu vào, thiết bị cũng được nạp điện.

Bước 2: Nhấn nút nguồn trong 2s để khởi động máy. 

Khi không có nhu cầu sử dụng, ấn và giữ nút nguồn 

trong 2s để tắt.

Bước 3: Sử dụng phím nguồn để thay đổi tốc độ thổi 

của quạt. Chạm nhẹ vào nút nguồn, tốc độ gió sẽ 

thay đổi. Tốc độ quạt mạnh và yếu được hiển thị ở 

đèn báo “High Gears – Mạnh” và “Low Gear – Yếu”.



Cách thay đổi chế độ : Ấn nút “Mode Switching” để bật 

hoặc tắt chế độ “Tự động”

1. Chế độ Tự động : Chế độ này cho phép máy làm việc 

theo một chip cảm biến rung. Khi có tác động rung lắc, 

hoặc đập nhẹ, hoặc khi xe ôto chạy, máy rung/ lắc, thiết 

bị sẽ tự bật hoạt động. Ngược lại, khi đứng yên trong 3 

phút, máy sẽ tự tắt. Khi chế độ này được kích hoạt, đèn 

báo “Smart Starup” sáng.

2. Chế độ Liên tục : Thiết bị sẽ vận hành liên tục cho đến 

khi người dùng tắt máy hoặc thiết bị hết pin.

Một số lưu ý khi vận hành

- Luôn để máy lọc không khí Dr.Air luxair ở nơi khô ráo, 

không để nước đổ vào máy trong quá trình sử dụng.

- Nhiệt độ bên ngoài thiết bị không nên để quá 40 độ C, 

nhiệt độ quá cao có thể gây ra ảnh hưởng tới linh kiện & 

thiết bị máy.

- Vệ sinh màng lọc HEPA thường xuyên khoảng 14 - 30 

ngày 1 lần. Sử dụng quạt thổi khí hoặc chổi quét nhẹ trên 

bề mặt. Phơi nắng nếu cần thiết. Không sử dụng nước để 

vệ sinh màng lọc.



- Sử dụng tinh dầu khô hoặc có thể sử dụng tinh dầu ướt 

được tẩm bông chuyên dụng. 

- Không làm rơi máy và tránh va đập mạnh.

Quy định bảo hành sản phẩm

HSVN GLOBAL CO.,LTD duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ 

nhanh chóng, chất lượng cao, toàn diện và lấy sự hài lòng 

của khách hàng làm mục tiêu.

1. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 12 tháng.

2. Không bảo hành tinh dầu & màng lọc.

3. Sản phẩm được bảo hành trong thời gian bảo hành.

Lưu ý: Ngay cả trong thời gian bảo hành, phí sửa chữa sẽ 

được tính trong trường hợp

(1) Vận hành không theo hướng dẫn sử dụng

(2) Tự ý tháo dỡ, sửa chữa, bảo dưỡng không đúng cách

(3) Thiệt hại do hỏa hoạn, động đất, hành vi của bên thứ 

ba, các tai nạn khác, cố ý, cẩu thả, sử dụng sai hoặc sử 

dụng trong các điều kiện không phù hợp khác của khách.

(4) Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trục trặc và 

thiệt hại nào do việc sử dụng các thiết bị khác ngoài sản 

phẩm này. 



Product Function
1. Safe three-layer physical filtration system can quickly 

catalyze the treatment of harmful substances in the air

2. To produce high concentration negative ions and 

purify the air

3. Effective reduce all kinds of harmful gases and odors 

in the air

4. Decorate the interior space and beautify the envi-

ronment

5. Patent certificate with one year guarantee

Instruction for Use
1. Press the boot button 2S for a long time to start, and 

then press 2S for a long time to shut down. 

2. Touch the switch key lightly to switch weak wind and 

strong wind. 

3. Right touch button to switch on-board/on-line mode

A. Mode 1 on-board starup mode: In the state of power 

on, on-board startup until paking for 3 minutes into a dor-

mant state. 

B. Mode 2 High-efficiency mode: In the state of power 

on, choose the high-efficiency mode, which can work for 

a long time, and can work for 5-6 hours at a charge. It 

can work all the time when connecting external power 

supply.



Công ty TNHH Phát triển Công nghệ & Dịch vụ HSVN Toàn Cầu
Hotline : 1900.4790 | Tư vấn bán hàng : 0901.856.888

Miền Bắc : Số 18, KTTNHC - Ngõ 169 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Miền Nam : Số 88/55 Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

Website : hsvn.com.vn | E-mail : cskh@hsvn.com

Chứng nhận chất lượng TCCS 01:2014/HSVN | TCVN ISO 9001:2015

Dr.Air
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