
Dyson Purifier Cool™

Hướng dẫn sử dụng
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Mặt trước của máy lọc không khí 
Dyson Pure Cool, hiển thị vòng 
khuếch đại và nắp lưới lọc.
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Lắp ráp máy

Dyson Purifier Cool Formaldehyde
Máy của bạn đi kèm với một bộ lọc xúc tác vĩnh viễn và một bộ lọc 
HEPA+Carbon.

Đặt bộ lọc xúc tác vào đúng vị trí trên máy.

Lắp bộ lọc HEPA+Carbon vào phía trong vỏ ngoài và đặt trên thân máy.  
Ấn mạnh đến khi cả hai nắp ngoài khớp vào vị trí.

Máy lọc không khí với các 
nắp bộ lọc mở ra cho thấy 
bộ lọc HEPA và carbon 
nằm trong nắp bộ lọc và 
một bộ lọc xúc tác. Các 
mũi tên minh họa việc bộ 
lọc xúc tác được lắp trực 
tiếp vào thân máy và các 
nắp bộ lọc sẽ cần được 
lắp vào thân máy.

Clik

Clik

Bắt đầu

Đặt điều khiển từ xa lên trên máy 
với các nút hướng xuống dưới.

Cắm điện và bật máy.

Hình ảnh máy lọc không khí với 
điều khiển từ xa đặt trên vòng 
khuếch đại và vị trí của nút bật/tắt 
trên thân máy.

Điều khiển từ xa

Nút bật/tắt

Bố cục của điều khiển từ xa với nút nguồn ở trên cùng bên trái, nút bật/tắt  
tốc độ luồng gió ở giữa bên trái và nút dao động ở dưới cùng bên trái.  
Ở trên cùng bên phải là nút Menu thông tin, từ đó đi xuống phía dưới  
là nút Chế độ Auto, Hướng luồng gió và sau đó là nút Chế độ ban đêm  
ở dưới cùng.

Chế độ chờ bật/tắt

Tốc độ luồng gió

Dao động bật/tắt

Menu thông tin

Chế độ Auto

Hướng luồng gió

Chế độ ban đêm

Clik

Clik
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Kết nối với ứng dụng Dyson Link

Kiểm soát hoàn toàn với ứng dụng Dyson Link và truy cập tính năng hỗ trợ 
và thiết lập từng bước, kiểm soát cách thức và thời điểm máy lọc không khí 
Dyson hoạt động, theo dõi chất lượng không khí với hình ảnh trực quan  
và tự động cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng.

Tải xuống ứng dụng Dyson Link từ App Store hoặc Google Play.

Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản mới.

Apple và logo Apple là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác.
App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc., đã được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác.
Google Play và logo Google Play là các nhãn hiệu của Google Inc.

Robot Android được tái tạo hoặc sửa đổi từ sản phẩm do Google tạo ra và chia sẻ; đồng thời được  
sử dụng theo các điều khoản được mô tả trong Giấy phép phân bổ Creative Commons 3.0.

Kết nối với ngôi nhà thông minh của bạn

Sử dụng Amazon Alexa
Yêu cầu Alexa kích hoạt kỹ năng Dyson để điều khiển máy lọc không khí hoặc 
máy lọc không khí kiêm tạo ẩm Dyson của bạn. Và thiết lập một quy trình  
tự động hóa để máy Dyson phối hợp với các thiết bị khác trong nhà bạn.

Sử dụng Google Assistant
Kiểm soát tất cả các máy lọc không khí của bạn đã được kết nối với Google, 
hoặc thiết lập một quy trình tự động để máy Dyson phối hợp với các thiết  
bị khác trong nhà bạn. Chỉ cần nói “Hey Google” để bắt đầu.

Sử dụng Siri
Kết nối các máy Dyson của bạn với Siri và bạn sẽ có thể điều khiển 
chúng bằng giọng nói trên thiết bị Apple của mình.

Available on 
Android™ stores
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Bật/tắt nguồn và tính năng theo dõi liên tục

Bật/tắt nguồn
Nhấn nút bật/tắt chế độ chờ trên máy lọc không khí Dyson hoặc điều khiển từ  
xa để tắt máy máy. Máy sẽ tiếp tục theo dõi chất lượng không khí.

Theo dõi liên tục
Tính năng theo dõi liên tục được tắt theo mặc định. Sau khi được bật, tính năng này  
sẽ luôn trong tình trạng hoạt động cho đến khi bạn tắt.

Khi bật tính năng theo dõi liên tục, máy lọc không khí Dyson của bạn sẽ thu thập  
thông tin về chất lượng không khí, nhiệt độ và độ ẩm, hiển thị chúng trên màn  
hình LCD và trong ứng dụng Dyson Link.

Nhấn và giữ nút Auto trên điều khiển từ xa trong 5 giây để bật chế độ này.  
Màn hình LCD sẽ cho biết tính năng theo dõi liên tục được bật hay tắt.

Kết nối WiFi
WiFi được bật theo mặc định. Để bật hoặc tắt WiFi, hãy nhấn và giữ nút bật/tắt  
chế độ chờ trên máy của bạn trong 5 giây.

Hogarth Worldwide

CR12351_H202986_P389900

null

Dyson

Vietnam 297.00 x 210.00 mm

 

297.00 x 210.00 mm

19/06/2021 00:53

Cyan

Magenta

Yellow

Black



Menu thông tin

Nhấn nút này để cuộn qua thông tin đang được theo dõi bởi máy lọc không 
khí Dyson của bạn.

Thông tin về chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm và cấp độ lọc sẽ được 
hiển thị trên màn hình LCD.

Khi có một loại chất ô nhiễm cụ thể làm giảm chất lượng không khí, biểu 
tượng của chất ô nhiễm đó sẽ được hiển thị trên màn hình LCD.

Điều khiển từ xa với 
nút thông tin ở trên 
cùng bên phải.

Chất lượng không khí trong nhà - 12 giây
Theo dõi chất lượng không khí hiện tại với biểu 
đồ hiển thị dữ liệu trong 12 giây gần nhất.

Vật chất dạng hạt (PM10)
Là các hạt siêu mịn có kích thước đến 10 micron,  
lơ lửng trong không khí mà chúng ta hít thở.  
Chúng bao gồm bụi, nấm mốc và phấn hoa.

NO2 và các khí oxy hóa khác
Những chất khí có nguy cơ gây hại này được 
giải phóng ra không khí thông qua sự đốt 
cháy, ví dụ như khí đốt khi nấu ăn và trong 
khí thải xe cộ.

Độ ẩm trong nhà
Lượng hơi nước trong không khí, 
được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.

Formaldehyde (HCHO)
Một chất gây ô nhiễm trong nhà phổ biến. 
Nó có thể được giải phóng trong nhiều 
năm từ đồ nội thất, sàn nhà và keo dán.

Vật chất dạng hạt (PM 2.5)
Là các hạt siêu mịn có kích thước đến  
2,5 micron, lơ lửng trong không khí mà chúng  
ta hít thở. Chúng bao gồm khói, vi khuẩn và các 
tác nhân gây dị ứng.

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
VOC thường là những mùi có nguy cơ gây hại. 
Chúng tồn tại trong các sản phẩm tẩy rửa, sơn 
và đồ nội thất.

Nhiệt độ trong nhà
Theo dõi nhiệt độ xung quanh để giúp 
duy trì một môi trường thoải mái.

Bộ lọc
Tuổi thọ còn lại của bộ lọc được hiển 
thị trên màn hình LCD và máy sẽ 
thông báo khi bộ lọc của bạn cần 
thay thế.

WiFi
Trạng thái kết nối với mạng WiFi hiện tại.
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Chế độ Auto

Đặt máy lọc không khí Dyson ở chế độ Auto và các cảm biến trên bo mạch sẽ điều 
chỉnh các mức cài đặt của máy một cách thông minh theo chất lượng không khí.

Chất lượng không khí: máy sẽ tạm dừng khi chất lượng không khí đạt mức mục tiêu, 
và bật lại khi chất lượng không khí giảm xuống.

Tốc độ luồng gió: tốc độ luồng gió sẽ tăng đến khi chất lượng không khí và nhiệt  
độ đạt mức mục tiêu.

Điều khiển từ xa với 
nút chế độ Auto bên 
dưới nút Thông tin  
ở bên phải.

Tốc độ và hướng luồng gió

Nhấn nút Tốc độ luồng gió để tăng hoặc giảm tốc độ luồng gió.

Nhấn nút Hướng luồng gió để thay đổi hướng luồng gió từ trước ra sau.

Thay đổi hướng luồng gió để tạo sự thoải mái cho bạn.

Chuyển Hướng luồng gió sang chế độ Quạt để luồng gió thổi ra phía trước 
nhằm vừa lọc không khí và vừa làm mát.

Điều khiển từ xa với  
nút bật/tắt Tốc độ 
luồng gió ở chính  
giữa bên tay trái.  
Nút Hướng luồng gió  
ở bên phải bên dưới 
nút Chế độ Auto. 

Dao động

Nhấn nút Dao động để luân chuyển không khí khắp phòng và cuộn qua các 
mức cài đặt dao động từ 0° đến 350°.

Tùy chỉnh cài đặt dao động của bạn trong ứng dụng Dyson Link.

Điều khiển từ xa với 
nút dao động ở phía 
dưới cùng bên trái.

Chế độ ban đêm và hẹn giờ ngủ

Ở chế độ Ban đêm, máy lọc không khí Dyson sẽ tiếp tục theo dõi và 
phản hồi với những thay đổi về chất lượng không khí, tuy nhiên chỉ sử 
dụng mức cài đặt yên tĩnh nhất - và màn hình LCD của máy sẽ mờ đi.

Nhấn nút Chế độ ban đêm và Hẹn giờ ngủ để cuộn qua các tùy chọn 
hẹn giờ.

Điều khiển từ xa với 
nút Chế độ ban đêm 
và hẹn giờ ngủ ở dưới 
cùng bên phải. 
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Thay thế bộ lọc HEPA+Carbon

Trước khi thay bộ lọc, hãy tắt máy và rút phích cắm của máy lọc không khí Dyson.

Tuổi thọ còn lại của bộ lọc được hiển thị trên màn hình LCD và máy sẽ thông báo  
khi các bộ lọc cần thay thế. Kiểm tra bằng cách nhấn nút Thông tin trên điều  
khiển từ xa của bạn hoặc xem trên ứng dụng Dyson Link.

Bạn sẽ cần đặt lại tuổi thọ bộ lọc trên máy.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde
Máy của bạn đi kèm với một bộ lọc xúc tác vĩnh viễn và một bộ lọc HEPA+Carbon.

Bạn sẽ không cần thay thế bộ lọc xúc tác.

Để thay bộ lọc HEPA+Carbon, nhấn đồng thời hai nút ở hai bên máy để tách  
vỏ ngoài. Nhấn nút trong vỏ máy để tháo bộ lọc.

Đặt và ấn bộ lọc thay thế vào trong vỏ ngoài và đảm bảo các khớp được lắp vào 
đúng vị trí.

Đặt các nắp ngoài vào đúng vị trí trên máy và ấn mạnh cho đến khi cả hai nắp 
khớp vào một cách chắc chắn.

Cắm điện và bật máy, rồi đặt lại tuổi thọ bộ lọc.

Máy lọc không khí với các nắp bộ 
lọc mở ra cho thấy bộ lọc HEPA nằm 
trong các nắp bộ lọc và một bộ lọc 
carbon. Các mũi tên minh họa việc 
bộ lọc carbon được lắp trực tiếp vào 
thân máy và các nắp bộ lọc sẽ cần 
được lắp vào thân máy.

Đặt lại tuổi thọ bộ lọc HEPA+Carbon

Bạn cần đặt lại tuổi thọ cho bộ lọc của mình sau khi đã thay bộ lọc.

Đặt lại tuổi thọ bộ lọc HEPA+Carbon
Nhấn và giữ nút Chế độ ban đêm trên điều khiển từ xa.

Màn hình trên máy sẽ đếm ngược từ năm, tuổi thọ của bộ lọc sẽ được 
đặt lại và máy đã sẵn sàng để sử dụng.

5
giây

Nhấn nút chế độ ban đêm 
và hẹn giờ ngủ ở dưới 
cùng bên phải của điều 
khiển từ xa trong 5 giây.
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Chăm sóc máy

Để máy lọc không khí Dyson luôn hoạt động với hiệu suất tốt nhất, 
bạn cần làm sạch và kiểm tra tắc nghẽn thường xuyên.

Vệ sinh cho máy
Nếu máy của bạn bị bám bụi, hãy lau bằng khăn ẩm không có xơ vải.

Kiểm tra tắc nghẽn trong các lỗ hút gió trên bộ lọc và khe thoát gió nhỏ 
bên trong vòng khuếch đại.

Dùng bàn chải mềm để quét bụi và mảnh vụn.

Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất đánh bóng để làm sạch máy.

Mã lỗi
Nếu máy hiển thị mã lỗi, hãy thử tắt máy rồi bật lại. Nếu biện pháp này 
không làm mã lỗi biến mất, hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách  
hàng của Dyson.

Để biết thêm thông tin và được hỗ trợ cho máy của bạn, hãy truy cập ứng 
dụng Dyson Link hoặc trang web: www.dyson.vn/en-VN/support/contact-us

Hogarth Worldwide

CR12351_H202986_P389900

null

Dyson

Vietnam 297.00 x 210.00 mm

 

297.00 x 210.00 mm

19/06/2021 00:53

Cyan

Magenta

Yellow

Black


	User manual
	Assembling your machine
	Getting started
	Connecting to the Dyson Link app
	Connecting to your smart home
	Power and continuous monitoring
	Information menu
	Auto mode
	Airflow speed and direction
	Oscillation
	Night mode and Sleep timer
	Changing your HEPA+Carbon filters with a catalytic filter

	Lắp ráp máy
	Bắt đầu
	Kết nối với ứng dụng Dyson Link
	Kết nối với ngôi nhà thông minh của bạn
	Bật/tắt nguồn và tính năng theo dõi liên tục
	Menu thông tin
	Chế độ Auto
	Tốc độ và hướng luồng gió
	Dao động
	Chế độ ban đêm và hẹn giờ ngủ
	Thay thế bộ lọc HEPA+Carbon
	Đặt lại tuổi thọ bộ lọc HEPA+Carbon
	Chăm sóc máy

