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Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Bạn sẽ uống nước sạch và tinh khiết hơn.
Sản phẩm này áp dụng thiết kế lọc nhiều tầng đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng muốn 
có máy lọc nước ngay tại gian bếp của mình. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phù hợp 
phục vụ cho việc nấu nướng, ăn uống nên người sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm.
Lõi nhựa, được bổ sung than hoạt tính dạng hạt, lưới nylon, bông PP và các vật liệu lọc 
khác giúp lọc nước hiệu quả để loại bỏ tạp chất, dư lượng clo và độ đục của nước,…
Sản phẩm có thể kết hợp với các loại bộ lọc khác.
Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng nước tại địa phương, chẳng hạn như hàm 
lượng tạp chất trong nước. Để đảm bảo hiệu quả lọc nước tốt nhất, nên thay lõi lọc 2-3 
tháng/lần.

Chuyên gia trong lĩnh vực lọc nước, chất lượng đảm bảo.
Sản phẩm của chúng tôi có một số các quyền sở hữu độc lập và bằng sáng chế từ thiết kế 
bên ngoài cho đến cấu trúc bên trong. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn quốc 
gia và kiểm soát chất lượng sản phẩm xuyên suốt quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm, 
kiểm định nguyên liệu, kiểm tra quá trình sản xuất và thành phẩm.

Phụ kiện sản phẩm và hình minh họa

Hướng dẫn sử dụng
1. Mở hộp, lấy lõi lọc và bình lọc ra.
2. Tháo màng bảo vệ hộp lọc trước khi sử dụng.
3. Làm sạch bình lọc bằng nước máy (lưu ý: sản phẩm không phù hợp với máy rửa chén).
4. Đặt bộ lọc vào hộp chứa nước rồi nhấn xuống.
5. Mở nắp bình, cho nước máy vào, bỏ lượt nước lọc lần đầu tiên (trong hai lần lọc đầu tiên, 
nếu có bột carbon trong nước cũng là hiện tượng bình thường), sau đó bình lọc có thể sử dụng 
bình thường.

A. Đầu vào nước thô
B. Miệng ra nước tinh khiết
C. Hộc chứa nước thô
D. Thân bình

E. Nắp bình
F. Tay cầm
G. Hộp lọc/lõi lọc
H. Đệm chống trượt



Đun sôi nước sau khi lọc
Bình lọc chỉ được sử dụng để lọc nước máy khỏi nguồn nước ban đầu (Lưu ý: chất lượng nước 
phải được giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật về nước uống an toàn hoặc được 
kiểm tra nước uống an toàn). Tùy vào mục đích sử dụng và chất lượng nguồn nước, bạn có thể 
đun sôi nước sau khi lọc. Trong trường hợp cần đun sôi nước trước khi lọc, bạn cần phải vệ sinh 
toàn bộ bình lọc và lắp bộ lọc mới vào.
Với một số đối tượng đặc biệt (ví dụ như người có hệ miễn dịch kém hoặc trẻ sơ sinh), nên uống 
nước đun sôi sau khi lọc. Để đun nước, bạn nên sử dụng ấm đun bằng chất liệu an toàn cho sức 
khoẻ.

Chất cặn tự nhiên
Cũng như những sản phẩm khác được làm từ vật liệu tự nhiên, chất lượng của bình lọc nước 
cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các vật liệu tự nhiên cấu thành, dẫn đến có thể xâm nhập nước. Bạn có 
thể sẽ thấy vài chấm đen nhỏ nhưng chúng không ảnh hưởng đến sức khỏe và cơ thể con người. 
Nếu thấy còn nhiều hạt carbon, bạn hãy lọc nước nhiều lần cho đến khi các đốm đen biến mất.

Cảnh báo an toàn khi sử dụng
1. Chu kỳ thay lõi lọc nước phụ thuộc vào cách sử dụng nước, chất lượng nước và nhiều yếu tố 
khác.
2. Hãy dùng nước sau khi lọc. Nước thô khi chưa lọc thì không nên đổ quá nhiều vào bình tránh 
nước thô bị đổ ra ngoài.
3. Không dùng nước nóng trên 38oC. Nếu đổ nước nóng vào bình lọc nước, bình lọc sẽ có mùi.
4. Bình lọc này không lọc các chất lỏng nào khác ngoài nước máy. Nếu bạn vô tình đổ chất lỏng 
khác vào bình, bộ lọc có thể sẽ bị hỏng.
5. Nếu nước máy bị đục nhiều (do thân vòi nước máy không sạch hoặc vòi đã lâu không sử 
dụng), vui lòng xả nước máy chảy tự do một thời gian trước khi dùng, điều này giúp kéo dài độ 
bền của hộp lọc.
6. Không đặt sản phẩm gần lửa hay nơi có nhiệt độ cao để tránh bị biến dạng.
7. “Nước sạch đã qua lọc” nên uống càng sớm càng tốt vì vi khuẩn sẽ rất dễ sinh sôi trong nước 
không có dư lượng clo. Hãy cho nước vào bình sạch có nắp và để trong tủ lạnh.
8. Nếu không dùng bình lọc nước trong một thời gian dài, hãy cất bình vào hộp đựng có nắp đây 
và cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản nhằm kéo dài độ bền của hộp lọc.
9. Không đông lạnh bình lọc nước để tránh gây vỡ bình.

Hướng dẫn bảo quản thiết bị:
1. Nguồn nước đạt yêu cầu chuẩn của nước máy.
2. Không đặt bình lọc nước dưới ánh nắng trực tiếp.
3. Nên thay lõi lọc sau 2-3 tháng (có thể kéo dài hoặc rút ngắn tuổi thọ lõi lọc tùy theo tần suất 
sử dụng và chất lượng nước).
4. Vui lòng giữ vệ sinh sản phẩm và lau sạch bằng vải mềm.
Nếu bạn không đọc trước và tuân thủ hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chúng tôi không chịu trách 
nhiệm về mọi sự cố xảy ra từ thiết bị.



Thông số kĩ thuật cơ bản:
Tên sản phẩm: Bình lọc nước
Trọng lượng: 700g
Nước thô: từ nước máy
Áp lực nước: 0-0.1 MPa
Nhiệt độ nước phù hợp: 5-38oC
Kích thước: 248x110x271 mm
Nguyên liệu lõi lọc: nhựa trao đổi ion, sợi carbon, vải không dệt.

Hướng dẫn sử dụng
1. Mở hộp, lấy lõi lọc và bình lọc ra.
2. Tháo màng bảo vệ hộp lọc trước khi sử dụng.
3. Làm sạch bình lọc bằng nước máy (lưu ý: sản phẩm không phù hợp với máy rửa chén).
4. Đặt bộ lọc vào hộp chứa nước rồi nhấn xuống.
5. Mở nắp bình, cho nước máy vào, bỏ lượt nước lọc lần đầu tiên (trong hai lần lọc đầu tiên, 
nếu có bột carbon trong nước cũng là hiện tượng bình thường), sau đó bình lọc có thể sử dụng 
bình thường.

Tình trạng Nguyên nhân Giải pháp

Lưu lượng nước thấp

Nước có vị bất thường

Hộp đựng nước không 
có nước

Có thể hộp lọc bị tắc Thay hộp lọc

Có thể cần vệ sinh lại bình lọc 
hoặc do hộp lọc lắp chưa đúng 
cách

Bộ lọc chưa khớp
Bộ lọc bị chặn

Rửa lại bình lọc, lắp đúng cách, thay hộp lọc

Lắp lại các thành phần bộ lọc sau vài lần lắp 
đặt ban đầu.

Lắp lại các thành phần bộ lọc khi rửa các ống 
nước sau vài lần sử dụng.

Hãy tận hưởng nguồn nước tinh khiết!
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