Lời chào mừng
Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của quý vị khi đã lựa chọn mua máy lọc nước nóng, lạnh " IGUASSU
DIGITAL " của chúng tôi.
Sản phẩm được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn và máy "IGUASSU DIGITAL" được tạo ra từ
quy trình thử nghiệm đáng tin cậy trên tất cả các linh kiện tích hợp. Toàn bộ hệ thống được kiểm tra kỹ
lưỡng theo các nguyên tắc chất lượng nghiêm ngặt bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, va chạm, bụi, độ rung, rò rỉ ...
Chúng tôi chắc chắn rằng máy lọc nước IGUASSU DIGITAL với quy trình sản xuất đa dạng sẽ làm hài
lòng khách hàng cả về chất lượng và các tính năng vượt trội đi kèm.
Trước khi lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lưu giữ cẩn thận
quyển hướng dẫn này để tham khảo về sau
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1. Đặc trưng sản phẩm

1

Chức năng tiết kiệm năng lượng
Khi vận hành nước nóng, bộ cảm biến phát hiện ánh sáng được tích hợp trong máy sẽ phản ứng với mật
độ của ánh sáng và điều khiển hoạt động của bộ nhiệt. Nếu môi trường xung quanh tối, bộ nhiệt tự
động ngừng hoạt động để giảm lãng phí điện năng.

2

Chức năng " KHÓA"
Chức năng "KHÓA" được cài đặt ở mặt trước, giúp ngăn ngừa việc người dùng vô tình ấn nút sai.

3

Hệ thống lưu thông nước tự nhiên 24 giờ (N.W.P.W)
Hệ thống lọc nước ChungHo được thiết kế để cho phép nước chảy liên tục 24 giờ trong máy lọc nước
bằng cách áp dụng phương pháp tuần hoàn tự nhiên. Chế độ N.W.P.W. cho phép áp dụng trọng lượng
tự nhiên của áp suất nước để luôn cung cấp nước sạch và tinh khiết . (Bằng chứng nhận sáng chế: số
105585)

4

Cảm biến mức nước bằng tia hồng ngoại
Khác với bộ cảm biến bình thường, tia hồng ngoại được sử dụng để cải thiện độ chính xác phát hiện mức
nước mà không cần phao. Ứng dụng hồng ngoại ổn định phát hiện mức nước đáng tin cậy và an toàn
hơn. Các tín hiệu từ cảm biến được truyền đến bộ điều khiển để tự động điều chỉnh mức nước được lọc.

5

Tiện lợi khi sử dụng
Nút hiển thị và đèn hiển thị cài đặt tiện lợi trên thiết bị cho người dùng.

6

Các tính năng gia tăng an toàn
Máy dò nhiệt độ tự động tích hợp và bộ phận bảo vệ quá nhiệt được lập trình để cảnh báo về khả năng
nguy hiểm.

7

Thiết kế cao cấp
Được thiết kế sang trọng phù hợp với bất kỳ vị trí nào.

8

Chức năng khóa nóng

Sản phẩm được thiết kế để tránh bị bỏng do không cẩn thận.
9

Chức năng cung cấp nước liên tục
Người sử dụng có thể lấy nước nhiều theo nhu cầu bằng cách đẩy cần gạt lên phía trên mà không cần
phải giữ cần gạt.

10

Lựa chọn nhiệt độ thuận tiện
Nước lạnh hoặc nước thường có thể dễ dàng lựa chọn bằng cách nhấn nhẹ công tắc.

3

2. Cảnh báo an toàn

Cảnh báo về an toàn được chia thành 2 loại: 'Nguy hiểm' và 'Cảnh báo'
Nguy hiểm

Liên quan đến khả năng bị thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Khi dây điện bị hư hỏng, vui lòng liên hệ dịch vụ chăm
sóc khách hàng.

Găm phích cắm điện ở vị trí ổn định đúng cách để tránh
bị lung lay.

(Có thể xảy ra chập điện hoặc hỏa hoạn)

(Kết nối không ổn định có thể
gây ra hỏa hoạn)

Không sử dụng nhiều thiết bị trong cùng một ổ cắm.
(Có thể xảy ra cháy do quá tải)

Không chạm vào phích cắm điện bằng tay ướt.
(Có thể xảy ra chập điện hoặc
hỏa hoạn)

Không uốn cong dây điện quá mức cho phép hoặc để
dây bị hư hỏng do bị đè dưới vật nặng.
(Có thể xảy ra chập điện hoặc hỏa hoạn)

Nếu máy bị hư hỏng hoặc
không hoạt động bạn không
nên tự mình tháo ra hay tự
mình sữa chữa.
(Có thể xảy ra chập điện)
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Không đặt nến, bật lửa, điếu thuốc lá ,.. trên máy.
(Có thể xảy ra hỏa hoạn)

Không đặt ly có chứa nước, hóa
chất, kim loại nhỏ,... trên máy.
(Nếu những vật liệu này rơi vào
bên trong máy, điều này có thể
gây chập điện hoặc cháy)

2. Cảnh báo an toàn

Cảnh báo về an toàn được chia thành 2 loại: 'Nguy hiểm' và 'Cảnh báo'

Cảnh báo

Liên quan đến thương tật, thiệt hại về tài sản và giảm hiệu suất sản phẩm

Tham khảo điện áp chỉ định mức ở
trang trước.

Không nghiêng sản phẩm trên 45 ° khi vận chuyển.
(Nghiêng quá có thể làm giảm
hiệu suất.)

Sau khi vận chuyển sản phẩm, không
bật nguồn điện trong vòng 30 phút để
ổn định hệ thống làm mát.

Giữ ổ cắm điện và từ từ kéo phích cắm ra.
(Dây điện bị hư hỏng có thể
gây ra hỏa hoạn và chập điện)

Giữ phích cắm sạch sẽ tránh bụi và nước.
(Có thể xảy ra chập điện và cháy)

Nhiệt độ nước nóng trên 176 ° F (80 ° C).
Do đó, cẩn thận không để bị phỏng nước
nóng
(Nên sử dụng cốc với tay cầm phía trên )

Kéo phích cắm ra trước khi lau chùi bên
trong, đừng chạm vào khi tay ướt.
(Có thể bị điện giật)
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2. Cảnh báo an toàn

Cảnh báo về an toàn được chia thành 2 loại: 'Nguy hiểm' và 'Cảnh báo'

Cảnh báo

Liên quan đến thương tật, thiệt hại về tài sản và giảm hiệu suất sản phẩm

Không lắp đặt ở khu vực ẩm ướt, ở
nơi gần các vật liệu dễ cháy, tiếp
xúc với mưa hoặc tuyết.
(Có thể bị chập điện và hỏa hoạn)

(Điều này có thể làm giảm
hiệu suất, hư hỏng hệ thống
hoặc sự cố.)

Sau khi lắp đặt, bố trí dây điện để
không được bước lên hoặc bước qua.

Không đè cần gạt hoặc nút ấn bằng
một vật gì đó sắc bén như ghim.
(Có thể xảy ra chập điện hoặc
giảm hiệu suất)

Không đặt bất kỳ lớp che phủ nào
như chăn hoặc vải ở phía sau và
cạnh của sản phẩm.

Điều chỉnh ống nước rỉ ra và xả
nước không để văng ra khu vực
xung quanh.

(Chặn các lỗ thông gió có thể làm
tăng nhiệt độ bên trong và có thể
gây cháy)

(Nước có thể rơi vào bên trong
máy hoặc ổ cắm điện, có thể gây
ra điện giật)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
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Không lắp đặt máy ở vị trí dốc
hoặc không ổn định.

4. Cảnh báo lắp đặt

Cảnh báo

Chú ý lắp đặt ống xả

• Làm theo hướng dẫn để thoát nước đúng cách.
※Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại
hoặc giảm hiệu suất do việc cài đặt sai.

Đường ống xả(3/8")

Nếu bạn đặt phần cuối của ống xả vào sâu tận bên
trong phần nước đọng trong ống U-Trap (D) hoặc lỗ
của ống xả nước (C) bị bịt kín, điều đó có thể cản
trở nước lưu thông. Đồng thời, làm tăng áp suất
thủy tĩnh và nguyên nhân này làm cho nước tràn lên
tới máng nước.

Dòng nước xả(1/4")

<Hình 1. Bản vẽ lắp đặt ống xả>

• Hướng dẫn lắp đặt
(1) Sử dụng ống xả kích thước lớn hơn 3/8"
(O.D .: Đường kính phía ngoài) mà không có đầu nối
(ví dụ khuỷa ống) từ A đến B.
(Xem hình 1)
• Tránh sử dụng ống xả 1/4"(O.D.) với bộ nối chuyển tiếp
(3/8" -1/4 ") Bạn nên làm theo hướng dẫn này để ngăn
chặn sự rò rỉ nước hoặc tràn khỏi hệ thống thoát nước.
(2) Trong trường hợp sử dụng loại ống U-Trap, thay đổi
hình dạng đầu ống xả giống như hình bên phải.
( Xem hình 2. A, B, C)
• Ngăn ngừa ống xả (3/8 ") không bị chặn lại do bị bẩn
và giúp thoát nước tốt với luồng không khí thích hợp.
(3) hông đặt hết ống xả vào trong nước.
(Tham khảo hình 2)

Ống xả

Mặt đất

Đất bẩn gây tắt nghẻn khó
khăn cho việc thoát nước.

Máng xối nước

Bùn đất
Nước thải

Bùn đất

A

B

Nước thải

C

Nước thải

HÌnh rẽ đôi

Nước thải

Làm nhiều hơn 3 lỗ thông gió

<Hình 2. Hình dạng của đầu ống xả (3/8 ")>

(4) Điểm cao nhất của ống xả được lắp đặt phải nằm cách sàn của căn hộ ít nhất 8 "(20cm) (xem hình 1)
(5) Tổng chiều dài ống xả nước phải nhỏ hơn 197 "(5m). Trong trường hợp dài hơn chiều dài ống dẫn, cần lắp đặt máy
bơm xả nước.
(6) Băng cách điện màu đen được khuyến khích để buộc 3/8 "ống xả" hơn là dây cáp (buộc chặt bằng dây cáp có thể
làm gián đoạn việc xả nước.)
(7) Sau khi lắp đặt sản phẩm, đổ nước (khoảng 1lít) vào máng nước để loại bỏ không khí bên trong. Và kiểm tra nước
thoát ra từ máng. Nếu nước không được xả tốt, cần phải cài đặt lại ống xả
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5. Phương pháp lắp đặt
●

Chuyên viên kỹ thuật sẽ lắp đặt sản phẩm. Bạn nên kiểm tra xem sản phẩm đã được lắp đặt đúng chưa.

1

Lắp đặt theo phương nằm ngang và tại khu vực sạch sẽ.

2

Tắt van cấp nước và tách phần nối của vòi nước để nối bộ tiếp hợp (van nguồn nước).
Sau đó, nối với bộ tiếp hợp (van nguồn nước).
※Nếu miếng cao su niêm chặt (bao bọc) bị mất hoặc đường răn của ốc vít bị hư,
có thể xảy ra rò rỉ.

3

Nối bộ tiếp hợp (van nguồn nước) và đường ống vào khe nước ở phía sau của sản
phẩm.
※Không uốn cong dây điện quá mức hoặc để dây bị lên bởi vật nặng.

4

Kết nối đường ống để xả nước và nối ống nước rò rỉ vào mặt sau của sản phẩm.
Và sau đó, đặt đường ống tới lỗ xả nước của bồn rửa, nhà vệ sinh ..

5

Cố định ống nước để không thể văng ra xung quanh khu vực.

6

Bật van cấp nước nối với nhà và vị trí đặt bộ tiếp hợp (Van nguồn nước) "MỞ".

7

Kiểm tra xem nước có được cung cấp đúng cách và có rò rỉ ở các mối nối không..

30 phút

1010

8

Không được cắm điện trong vòng 30 phút để ổn định hệ thống làm mát và sử dụng
sản phẩm an toàn. (Nếu nguồn điện được cung cấp sau 30 phút, đèn LED sẽ hiển
thị nhấp nháy hai lần.)

9

Sau khi cắm điện được 20 ~ 30 phút, kiểm tra xem nước có được cấp bằng cách
ấn cần gạt cấp nước.

6. Cách sử dụng
1

Không được cắm dây điện ngay sau khi lắp đặt sản phẩm, chờ khoảng 30 phút sau để ổn định hệ thống
làm mát .

2

Khi được cung cấp điện, đèn nhấp nháy hai lần và hệ thống lọc nước hoạt động theo chương trình.

3

Mọi chức năng đều được tắt ngoại trừ chức năng làm mát nước khi sản phẩm được vận chuyển từ nhà
máy.
※ Không thể chọn chức năng làm mát nước bằng cách BẬT / TẮT. Chức năng làm mát nước tự động
chạy khi mực nước được đổ đầy trên 30% bình chứa nước.

4

Đèn LED báo " NÓNG" được bật lên nếu bạn nhấn nút " NÓNG" trên màn hình hiển thị trong 3 giây.

5

Sau khi cắm điện 20 ~ 30 phút, kiểm tra xem nước có được cung cấp bằng cách ấn cần cung cấp nước.

6

Sử dụng sản phẩm khi nước chảy vào bình chứa nước.

7

Nước được phục vụ nếu bạn nhấn vòi cung cấp nước bằng các đồ chứa như ly. Người dùng có thể lấy
nhiều nước theo nhu cầu bằng cách đẩy cần gạt lên mà không cần phải giữ cần gạt.

8

Hãy cẩn thận khi bạn lấy nước nóng để tránh bị bỏng. Hãy sử dụng đồ chứa như là ly.

9

Để vệ sinh bình chứa, hãy nắm cả hai bên của mặt trước và kéo nó về phía trước. Sau đó, bạn có thể
thấy van xả nước nóng ở bên trái và van xả nước lạnh ở bên phải. Kết nối ống xả với van xả và bật van
sang bên trái để thoát nước trong bình.
※ Cẩn thận với nước nóng từ ống xả được nối với van xả nước nóng.
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Chức năng “ KHÓA” và “ TIẾT KIỆM”
1) KHÓA
① Chức năng "KHÓA" khởi động bằng cách nhấn nút "KHÓA" khi đèn báo "KHÓA" bật lên.
② Chức năng "KHÓA" được hủy bỏ bằng cách nhấn nút "KHÓA" một lần nữa. Đèn báo "KHÓA" bị
tắt và các chức năng "NÓNG" và "TIẾT KIỆM" trở lại bình thường.
2) TIẾT KIỆM
① Chức năng "TIẾT KIỆM" hoạt động bằng cách nhấn nút "TIẾT KIỆM" khi bật đèn "TIẾT KIỆM".
② Chức năng này chỉ có giá trị khi đèn "NÓNG" đang bật. Chức năng "TIẾT KIỆM" được hủy bỏ bằng cách
nhấn nút "TIẾT KIỆM" một lần nữa.

※ Chức năng tiết kiệm năng lượng là gì?
Trong khi vận hành nước nóng, bộ cảm biến phát hiện ánh sáng phản ứng với mật độ ánh sáng và điều khiển hoạt
động của bộ nhiệt. Khi trời tối, máy sẽ gửi tín hiệu ngừng hoạt động của bộ nhiệt. Chức năng này rất hữu ích cho
văn phòng sau giờ làm việc, nhà hàng đóng cửa và ban đêm ở nhà.
Nếu chiếu sáng xung quanh sản phẩm (Bật đèn hoặc .. ), hoạt động nước nóng sẽ tự động quay lại..
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7. Cảnh báo khi sử dụng

12

1

Hãy cẩn thận! Nước nóng (185-194 ° F (85-90 ° C) có thể làm bạn bị phỏng khi bạn uống nước nóng.
Do đó, hãy sử dụng bình chứa như ly và khóa nước nóng bằng nhấn nút "KHÓA" khi nhấn cho trẻ nhỏ.

2

Không được di chuyển sản phẩm khi đang hoạt động.
*Đây là nguyên nhân gây ra những vấn đề không mong muốn.

3

Thay thế bộ lọc theo lịch trình được đề nghị để đảm bảo chức năng lọc và hương vị nước ngon hơn. Không
tuân thủ lịch trình được đề nghị sẽ dẫn đến sự xuống cấp của chất lượng nước và việc lọc nước kém.

4

Không lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ dưới 32 ° F (0 ° C) và trên 104 ° F (40 ° C).

5

Tránh sử dụng các hóa chất xung quanh sản phẩm (chất dễ bay hơi, dung môi vô cơ, vv) và không đặt các
hóa chất gần sản phẩm.

6

Đảm bảo rằng tất cả các đường ống (đầu vào, rò rỉ, ống xả) không bị tắc hoặc uốn cong, có thể làm giảm
hoặc ngăn dòng nước chảy ra.

7

Khi vệ sinh bình chứa nước, hãy đảm bảo rằng bạn thay thế lớp vòng đệm cao su đúng cách dọc theo thùng
khi đóng nắp thùng chứa.
*Việc căn chỉnh không đúng cách có thể gây ra ô nhiễm, kiến hoặc các côn trùng khác chui vào bình chứa
nước.

8

Không sử dụng nước để rửa sản phẩm.
*Điều này gây ra chập điện hoặc cháy nổ.

9

Khi sản phẩm không được sử dụng trong thời gian dài, hãy tắt bộ tiếp hợp (van nguồn nước) trước khi rút
phích cắm. Không chạm vào phích cắm điện bằng tay ướt.
*Có nguy cơ bị chập điện hoặc cháy nổ.

10

Không dùng nước rỉ ra để uống hoặc nấu ăn . Tuy nhiên, có thể được sử dụng cho các mục đích khác (ví
dụ: dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ...).

11

Nếu một thao tác không hoạt động bình thường, mặc dù nút cảm biến đã được áp dụng, mở rộng vùng tiếp
xúc, nhấn nút cảm biến (sử dụng ngón tay cái của bạn,..).

12

Khoảng thời gian cần thiết để nước tinh khiết đạt được một nhiệt độ nhất định có thể khác nhau tùy thuộc
vào điều kiện bên ngoài (nhiệt độ, độ ẩm, nguồn nước...) của môi trường xung quanh gần hệ thống.

13

Nếu phát ra âm thanh dị thường, có mùi hoặc khói bất thường xuất hiện từ sản phẩm trong quá trình sử
dụng, sau đó rút phích cắm ngay lập tức, tắt bộ tiếp hợp (van nguồn nước), và sau đó vui lòng liên hệ dịch
vụ chăm sóc khách hàng.
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10. Khắc phục sự cố

Triệu chứng

Điểm kiểm tra

Hành động

Ghi chú

Đèn LED hiển thị
không được bật lên .

Phích cắm có được găm
đúng không?

Găm phích cắm vào ổ cắm cho đúng

Nước thường không
được cung cấp?

Vòi nước có đang được cấp
không?

Tháo phích cắm nguồn điện ra và
găm lại nếu nguồn nước được cung
cấp.

Tham khảo trang
8 và 10.

Chờ nước được đổ đầy 30% vào
bình chứa.
(Điểm bắt đầu hoạt động)

Tham khảo trang
11.

Nước lạnh không đủ
Kiểm tra bình chứa nước
lạnh hoặc không được
thường.
cung cấp..

Nước nóng khôngđủ
nóng hoặc không
được cung cấp..

Nước trong máng
không được xả.

Nút bấm không
hoạt động.

Bình chứa có nước không?.

Chờ nước được đổ đầy 30% vào
bình chứa.
(Điểm bắt đầu hoạt động)

Đèn "NÓNG" đã được bật
chưa??

Đợi cho bình nước nóng đủ nóng.
(Cần 30 phút kể từ khi đèn LED "
Nóng " bật).

Đèn "NÓNG"có bị tắt hay
không?

Bật đèn LED "NÓNG".

Đèn "TIẾT KIỆM" có bật
không?

Bật ánh sáng xung quanh máy sáng
lên và chờ cho nhiệt độ của bình
chứa nước nóng tăng lên.

Mở nắp máng nước và kiểm
tra xem có vật lạ bên ngoài
làm tắt nghẽn ống xả không.

Loại bỏ vật lạ từ bên ngoài.

Ống nước có bị uốn cong
hoặc bị đè bởi vật nặng
không?

Đặt ống xả đúng cách.

Chế độ "Khóa" có đang bật
không??

Hủy bỏ chế độ “ KHÓA”

Tham khảo trang
11.

Tham khảo trang
11.
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