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1. Cấu tạo sản phẩm
Mặt trước

Mặt sau

Nút chế độ nước nóng

Bộ điều khiển trước

Đèn hiển thị nhiệt độ nước nóng

Đèn báo không có nước

Nút điều chỉnh nhiệt độ nước nóng

Đèn báo nước nóng

Đèn báo thay bộ lọc

Đèn báo nước lạnh

Khay chứa nước thừa

Cửa trước

Chốt bật cửa

Khóa an toàn trẻ em Nút nước lạnh

Đèn hiển thị nhiệt độ nước lạnh

Đèn báo tự làm sạch

Nút điều chỉnh nhiệt độ nước lạnh

Cảm biến rò rỉ nước

Cầu chì

Công tắc nước nóng

Nút tự làm sạch
Van xả nước cho bể nóng

Van điện từ cấp nước nguồn

Lưu ý: Sản phẩm
máy lọc nước
tích hợp nóng
lạnh SENSHO chỉ
tương thích với
bộ lọc EUC2000Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn

sử dụng trước khi dùng

Máy lọc nước tích hợp nóng lạnh SENSHO 

(mã : HLS-WP901)



2. Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm HLS-WP901

Nguồn điện AC 220 ~ 240V 50/ 60Hz

Ống cấp nước 10 mm

Giữ lạnh Tự động điều chỉnh nhiệt độ

Khả năng làm lạnh 2 lít/ giờ

Dung tích bình lạnh 3,75 lít

Độ lạnh 5°C - 8°C- 12°C

Công suất tiêu thụ làm lạnh 85 W

Xúc tác làm lạnh R134a (34 g)

Giữ nóng Tự động điều chỉnh nhiệt độ

Khả năng làm nóng 5 lít/ giờ

Dung tích bình nóng 1,3 lít

Độ nóng 70°C - 80°C - 90°C

Công suất tiêu thụ làm nóng 500 W

Gia nhiệt Điện trở đốt nóng

Kích thước 320(R) x 355(S) x 1050(C) [mm]

Trọng lượng 20,5 kg 

Chất liệu Nhựa ABS và sắt sơn tĩnh điện

Xuất xứ SENSHO Việt Nam

Thời gian bảo hành thiết bị 2 năm

Mã bộ lọc EUC2000

Xuất xứ bộ lọc Nhật Bản

Thời gian bảo hành bộ lọc 6 tháng

3. Những lưu ý về an toàn

Cảnh báo
Cảnh báo cho người sử dụng việc sử dụng không đúng cách có 
khả năng gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc nguy hiểm đến
tính mạng.

Chú ý
Cảnh báo cho người sử dụng việc sử dụng không đúng cách có 
khả năng gây ra thương tích hoặc làm hư hỏng các máy trong 
máy.

Cảnh báo

• Máy chỉ để bên trong nhà.
• Không đặt máy tại nơi dễ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc để trực tiếp ngoài trời mưa,

có thể làm giảm tuổi thọ của máy hoặc gây rỉ sét.
• Không đặt máy ở nơi ẩm ướt và nơi có ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, có thể làm giảm khả

năng cách nhiệt của máy, gây tai nạn điện giật hoặc hỏa hoạn do chập điện.
• Đặt máy nơi mặt sàn cứng cáp. Nếu mặt sàn không chắc chắn có thể làm ngã, đổ máy.
• Khi mua mới máy, lưu ý không bật nguồn điện trong vòng 2 giờ để làm ổn định chất xúc

tác làm lạnh của máy.
• Đặt máy cách tường từ 10cm trở lên, nếu không máy sẽ hấp thụ nhiệt, làm giảm tuổi thọ.

Ngoài ra, điều này có thể làm nám đen tường do tĩnh điện.

3.1 Trước khi sử dụng

3.2 Phích cắm và dây nguồn
• Không làm trầy xước, không cột dây nguồn để ngăn ngừa hỏa hoạn do nhiễm điện, rò rỉ

điện.
• Dùng ổ cắm điện cố định 220V để phòng chống cháy nổ.
• Khi vệ sinh phía sau máy, phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, đề phòng tai nạn bỏng, điện

giật.
• Thường xuyên lau chùi sạch bụi trên phích cắm điện bằng vải khô để phòng chống cháy nổ.
• Không dùng tay ướt khi cắm hoặc rút phích điện, đề phòng điện giật.
• Không được sử dụng máy khi dây nguồn bị hỏng, nứt vì có thể xảy ra điện giật, chập điện và

hỏa hoạn.

Không tuân thủ những cảnh báo và khuyến cáo về an toàn có thể gây ra những tai nạn nghiêm
trọng. Tất cả những thông tin này được đưa ra nhằm đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng.

Mức độ nguy hiểm và thiệt hại do sử dụng không đúng cách được giải thích dưới đây:



3.3 Khi đang sử dụng
• Chú ý khi sử dụng nước nóng, tránh tai nạn bỏng vì nước đang ở nhiệt độ cao.
• Chú ý không để trẻ nhỏ sử dụng nước nóng.
• Chú ý nước nóng chảy ra khi tháo nút xả ở phía sau máy.
• Trước khi xả nước nóng ở phía sau máy phải ngắt nguồn điện và để nước nguội dần sau 6 giờ.
• Chú ý không để trẻ nhỏ chạm vào nút xả.
• Không dùng ly thủy tinh để đựng nước nóng, do ly thủy tinh có thể bị bể làm phỏng tay và gây

thương tích.
• Không chạm vào tấm bức xạ ở mặt sau của máy. Nhiệt độ cao có thể gây bỏng.
• Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa máy, có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc gây thương tích.
• Để trạng thái công tắc bật ON liên tục khi sử dụng.
• Nếu tắt máy để trạng thái OFF, phần nước bên trong dễ phát sinh vi khuẩn, gây ra mùi hôi khó chịu

trong nước.
• Khi mở cánh cửa mặt trước của máy, cảm biến sẽ ngắt nguồn nước để tránh rò rỉ. Do đó, cần lưu ý

đóng chặt cánh cửa của máy sau khi mở ra, tránh bị hở, để cảm biến hoạt động thì máy sẽ báo đèn
“No water” và không sử dụng được.

• Thường xuyên đổ bỏ nước trong khay chứa nước thừa ở mặt trước của máy.

3.4 Trước khi sử dụng
• Không đặt các đồ vật khác lên trên máy, vì có nguy cơ bị ngã đổ.
• Không để những vật dụng dễ thấm nước xung quanh máy như đồ điện tử, đồng hồ, đồ bằng da, sách

vở, v.v.
3.5 Yêu cầu lắp đặt

• Để làm ổn định chất xúc tác làm mát trong máy, khi đem máy về sử dụng, tuyệt đối không bật nguồn
điện trong 2 giờ đầu.

• Khi di chuyển máy tới vị trí khác cũng cần tuân thủ các lưu ý như ở trên.

Ø Không gian đặt máy :         Cách mặt tường 10 cm 
Ø Vị trí đặt máy thích hợp :  Sàn, nền nhà chắc chắn
Ø Không nên đặt máy tại : Nơi có độ dốc, nghiêng

Mặt nền sàn yếu như thảm, sàn có đệm lót
Nơi bị cản lối đi, lối thoát hiểm, nơi đặt bình chữa cháy
Nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời
Nơi gần nguồn nhiệt
Nơi ẩm ướt, có chứa nước
Ngoài trời

Chú ý: Sản phẩm máy lọc nước tích hợp nóng lạnh SENSHO chỉ tương thích
với bộ lọc EUC2000 của Mitsubishi Chemical Cleansui

Chú ý

4. Những lưu ý về lắp đặt
Quy trình lắp đặt sản phẩm

4.1   Kết nối ống cấp nước của máy với nguồn cấp nước máy trong nhà
Kết nối nguồn nước máy vào với hệ thống ống nước của máy bằng đầu nối đẩy ở phía sau máy

4.2  Lắp đặt bộ lọc nước
(a) Kết nối 2 ống dẫn nước vào

bộ lọc theo hiển thị “IN” và “OUT” 
trên ống nước

(b) Gắn dây “IN” bên trái vào đầu có nhãn
xanh, dây “OUT” bên phải vào đầu có
nhãn xám của bộ lọc

4.3 Kết nối dây nguồn vào ổ cắm trên tường
Logo màu xanh trên màn hình máy sẽ sáng lên. Nước đi vào bình lạnh, sau
đó là bình nóng. Hệ thống làm lạnh bắt đầu hoạt động.
Lưu ý: Không sửa đổi phích cắm điện hoặc sử dụng dây nối mở
rộng để tránh quá nhiệt hoặc cháy nổ.
Gắn dây nối tiếp đất để ngăn ngừa tai nạn điện giật, sử dụng ổ cắm có dây
tiếp đất. Nếu ổ cắm điện không có bộ tiếp đất, hãy liên hệ với cửa hàng
điện để tìm mua. Lưu ý, khi kết nối không đấu chung với dây tiếp đất của
các máy khác.

4.4   Bật công tắc nước nóng màu đỏ phía sau máy
Nhấn nút UNLOCK trong 2 giây. Sau khi nghe tiếng bíp, nhấn nút HOT và kiểm tra nước chảy
ra. Khi đã chắc chắn có nước trong bình nóng, bật nút màu đỏ (ở phía sau máy) để làm nóng nước. 
Đèn nước nóng màu đỏ trên máy sẽ bắt đầu sáng nhấp nháy. Khi nhiệt độ nước đạt đến nhiệt độ cài
đặt, đèn nước nóng sẽ sáng liên tục. 

Bật công tắc nước nóng ở sau máy. Lưu ý không phải nút đỏ tròn bên dưới
công tắc (Vui lòng kiểm tra đèn LED màu đỏ ở mặt trước nhấp nháy)

＊Hãy chắc chắn rằng công tắc nước nóng luôn ở trạng thái bật “ON”
Trong trường hợp công tắc nước nóng bị tắt “OFF”, có thể do linh kiện bên
trong máy không sạch.
• Nước đạt đủ độ nóng khi đèn báo phía trước ngừng nhấp nháy.
• Thời gian làm nóng nước đến nhiệt độ tối đa 90°C khoảng 30 phút.



5. Hướng dẫn sử dụng
5.1 Bảng điều khiển phía trên

• Để lấy nước nóng : Nhấn và giữ nút “UNLOCK” 
đến khi nghe tiếng bíp, sau đó nhấn nút “HOT” 
và sử dụng.
Máy sẽ tự động khóa sau khoảng 3 giây.

• Để lấy nước lạnh:  Nhấn nút “COLD”

Có 3 nút: HOT (Nước nóng) – UNLOCK (Mở khóa) – COLD (Nước lạnh)

5.2 Bảng điều khiển phía trước

NO-WATER
Đèn sẽ nhấp nháy
khi mực nước
trong bể lạnh quá
thấp.
Chú ý: Hãy kiểm tra
van nước nguồn có
khóa không, hoặc
đang gặp vấn đề gì
làm việc cung cấp
nước bị gián đoạn.

SET
Nhấn nút thiết lập
nhiệt độ nước nóng
70°C - 80°C - 90°C

Đèn (đỏ) 
báo hiệu
nước nóng
được sử
dụng. 
Chú ý:
Nước nóng
không chảy
ra khi nhấn
vào nút
này. 

Màn
hình
thể
hiện
nhiệt
độ
nước
nóng
70°C 
80°C 
90°C

Màn
hình
thể
hiện
nhiệt
độ
nước
lạnh
05°C  
08°C   
12°C

Đèn (xanh) 
báo hiệu
nước lạnh
được sử
dụng. 
Chú ý:
Nước lạnh
chảy ra khi
nhấn vào
nút này. 

SET
Nhấn nút thiết lập
nhiệt độ nước lạnh
05°C - 08°C - 12°C

CARTRIDGE
Đèn báo nhấp nháy
cảnh báo bộ lọc đã
hết hạn sử dụng

SELF-CLEANING
Đèn sáng vàng biểu
thị chế độ tự làm
sạch máy.
Chú ý: Thời gian tự
làm sạch máy là 3
giờ và không thể sử
dụng nước trong
suốt quá trình này.
Chỉ nên làm sạch
máy khi không
dùng

Lưu ý: Sau khi thay bộ lọc, nhấn giữ đồng thời 2 nút SET trong 3 giây để đèn CARTRIDGE không còn nhấp nháy.
Đèn NO-WATER báo không có nước hoặc mực nước thấp trong bể chứa. Khi đó, chức năng làm nước nóng cũng
không hoạt động.
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5.3 Khi thay thế bộ lọc
Khi đèn tín hiệu “CARTRIDGE” nhấp
nháy thì bắt đầu thay bộ lọc mới.
Sau khi rút phích cắm điện, cảm
biến sẽ tự động khóa van nước. 
Hoặc để chắc chắn hơn, hãy khóa
van cấp nước lại.  

• Chuẩn bị một khăn thấm nước.
• Bộ lọc này ở phía dưới sau cánh

cửa của máy.
• Tháo 2 đầu khớp nối trên bộ đầu

lọc. Kết nối hai khớp nối ở ngay vị
trí “IN” và “OUT”.

• Tháo kết nối khớp “ OUT “ bên
phải trước rồi tháo khớp nối “ IN “
bên trái sau.

Thay thế bộ lọc mới
• Tiến hành tháo 2 nút chụp bộ

lọc mới .
• Kết nối hai khớp nối ở ngay vị trí

“IN” và “OUT”.
• Kết nối khớp “IN“ bên trái và

“OUT“ bên phải.
• Dốc ngược bộ lọc liên tục để

đẩy hết khí trong bộ lọc ra.

LƯU Ý: Sau khi thay xong, nhấn giữ đồng thời 2 nút SET trên máy trong 3 giây cho đến
khi đèn CARTRIDGE ngừng nhấp nháy.



5.4 Chế độ tự làm sạch

SENSHO có trang bị chức năng tự làm sạch. Để khởi động chế độ tự làm
sạch, nhấn giữ nút đỏ phía sau máy trong khoảng 3 giây (Xem hình).

Lưu ý: 
• Khi bắt đầu, đèn tín hiệu SELF-CLEANING ở phía trước bật sáng lên.
• Quá trình tự làm sạch diễn ra trong khoảng 3 giờ. Không sử dung được thiết

bị trong quá trình làm sạch. Do đó chỉ nên làm sạch máy khi không cần dùng
nước, ví dụ trước lúc đi ngủ.

• Ấn giữ nút đỏ sau máy khoảng 6 giây để thoát chế độ tự làm sạch.

Làm sạch bên trong máy

Làm sạch bên ngoài máy
• Tắt nguồn nước nóng (công tắc màu đỏ phía sau máy chuyển về OFF).

• Rút phích cắm điện.

Lưu ý:
• Không nhúng máy nước nóng lạnh vào nước, không dùng chất tẩy rửa và hóa chất để lau chùi máy.
• Khi làm vệ sinh máy, phải rút phích cắm điện ra, lau bằng vải sạch được làm ẩm bằng chất tẩy nhẹ.
• Không đổ nước lên máy.
• Không vệ sinh thân máy với các vật dụng bằng cao su hoặc miếng chà rửa sợi kim loại, miếng chà

xoong nồi vì có thể làm trầy bề mặt của máy.
• Trong khi làm vệ sinh và kiểm tra máy phải ngắt nguồn điện để tránh bị điện giật.
• Sau khi làm vệ sinh xong, để máy khô ráo hoàn toàn trước khi kết nối phích cắm và nguồn cấp nước.
• Nhấn và giữ nút “HOT” và “COLD” cho đến khi nước chảy ra từ cả hai chế độ trước khi bật máy.

5.5 Khi di chuyển máy
Khi di chuyển máy cần phải xả hết nước trong bình chứa ra ngoài theo cách thức sau:
• Tắt công tắc nước nóng và rút phích cắm điện, đợi nước nguội xuống còn 40 độ trong khoảng 6 giờ.
• Chuẩn bị thùng chứa nước để hứng nước trong bình chứa.
• Vặn nắp xả nước ở sau máy phía dưới bộ làm lạnh. Lưu ý nước xả ra rất mạnh.
• Đóng chặt nắp lại khi xả hết nước.

Chú ý: Hãy chắc chắn rằng nước nóng đã hạ nhiệt, để khi xả nước tránh bị bỏng.

Sau khi di chuyển, xem lại mục “3.5 Yêu cầu lắp đặt” để cài đặt lại.

5.6 Sử dụng nước tại thời điểm bị mất điện
Máy sẽ không hoạt động trong thời gian bị mất điện. 

6. Bảo trì

5.7 Hệ thống cấp nước tự động
• Máy có hệ thống điều khiển điện cực. Cảm biến điện cực thứ nhất

nằm bên trong bình chứa nước lạnh của máy. Khi nước trong bình
chứa đạt đến mức nước xác định, điện cực cảm nhận được và tự động
ngắt nước. Trong quá trình sử dụng nước, mức nước xuống thấp, cảm
biến sẽ mở van nước và nước được tự động nạp lại tiếp tục cho đến
khi bể chứa nước đạt mức nước ban đầu.

• Máy còn có 1 hệ thống cảnh báo nằm phía dưới sàn, bên trong tủ
chứa bộ lọc (xem hình). Khi cảm biến điện cực thứ nhất bên trong
không hoạt động, nước đầy và bắt đầu tràn ra, hoặc khi bộ lọc bị rò rỉ,
điện cực ở phía dưới cảm nhận được các giọt nước và ngay lập tức tự
động ngắt toàn bộ hệ thống cấp nước.

• Cảm biến khoá nguồn nước cấp ngay cửa trước của sản phẩm khi mở
cửa cảm biến sẽ khoá nước, bạn không lấy được nước để sử dung.

• Áp lực nước tối đa cho máy này là 50 psi, tương đương 0,35 Mpa.

• Nếu bụi và các chất lạ khác bám vào máy, dùng vải mềm ngâm nước để lau mặt trước và sau thân máy (Lưu
ý ngắt điện khi vệ sinh tránh sự cố điện giật).

• Không đổ nước trực tiếp lên bề mặt máy. Làm sạch bằng vải mềm thấm nước. Không sử dụng các miếng chà
xoong sợi sắt hoặc các vật dụng sắc bén.

• Bộ phát nhiệt sẽ không hoạt động nếu cầu chì bị nổ. Kỹ thuật viên chuyên nghiệp cần kiểm tra trước khi
thay cầu chì mới.

• Nếu dây nguồn của máy bị hỏng, cần thay thế bằng dây mới từ trung tâm dịch vụ của chúng tôi. Không nên
tự ý sửa chữa hoặc tháo rời sản phẩm.

• Nhà sản xuất khuyên người dùng nên gắn hỗ trợ thêm máy ổ cắm chống sốc điện để bảo vệ cho máy.
• Máy không được bảo hành nếu bị tháo rời.
• máy sử dụng bộ lọc EUC2000 của Mitsubishi Chemical Cleansui, bộ lọc chỉ phù hợp với nguồn nước máy

chuẩn quốc gia QCVN 01:2009/BYT và nhiệt độ nguồn nước đầu vào thích hợp là ≤ 35oC. Áp lực nước đầu
vào từ 0,07 ~ 0,35 Mpa.

• Nước không chảy: xem lại nguồn cấp nước hoặc kiểm tra rò rỉ nước hay không, vì máy sẽ cảm biến tự ngắt
hệ thống cấp nước.

• Nước nóng không thiết lập được nhiệt độ: Kiểm tra công tắc nước nóng màu đỏ phía sau đã bật “On” chưa.
Nếu đã bật nhưng vẫn không điều chỉnh được nước nóng, thì hãy tắt Off và mở On lại, sau đó thiết lập nhiệt
độ mong muốn và chờ khoảng 30 phút để máy làm nước nóng lên. Lúc này bạn có thể quan sát trên màn
hình hiển thị nhiệt độ nước tăng dần theo thời gian đến khi nó đạt được nhiệt độ đã thiết lập.

• Sau khi mất điện và có điện trở lại, máy có thể sẽ không đạt được nhiệt độ nước nóng hoặc nước lạnh như
bạn đã thiết lập ban đầu. Lúc này bạn thực hiện thiết lập lại. Trước khi thiết lập bạn cần kiểm tra máy bằng
cách nhấn nút UNLOCK sau khi có tiếng pip thì nhấn nước nóng nút HOT để chắc chắn nước nóng có chảy ra
và làm tương tự với nút nước lạnh COLD và chắc chắn nước có chảy ra. Nhằm xác định nước có trong bể
chứa. Tắt và bật lại công tắc nước nóng màu đỏ phía sau máy để làm nước nóng và chỉnh nhiệt độ mong
muốn. Đối với nước lạnh thì đơn giản hơn chỉ cần chỉnh nhiệt độ mong muốn và chờ một lúc cho máy làm
lạnh nước đến nhiệt độ bạn mong muốn.



7. Đặc điểm bộ lọc EUC2000

(2) Độ đục (vi khuẩn, rỉ sét, tảo, nấm, v.v)
(3) Chất Trihalometthanes
(4) Chì hòa tan
(5) Hóa chất nông nghiệp (CAT)
(6) Nấm mốc (2-mib)
Khoáng chất
(7) Chất Tetrachloroethylene
(8) Chất Trichloroethylene
(9) 1,1,1-trichloroethane
(10) Chất Chloroform
(11) Chất Bromodichloromethane

(13) Chất Bromoform

(1) Clo dư

(12) Chất Dibromochloromethane

Khoáng chất

Sợi
trao
đổi
ion
+
Than 
Hoạt
Tính

Màng
Lọc
Sợi
Rỗng

Khoáng chất

Nước
sạch chứa
khoáng
chất

Dựa trên tiêu chuẩn JIS S 3201
Nước lọc từ bộ lọc EUC2000 đạt chứng nhận QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y tế

SENSHO chỉ tương thích với bộ lọc
EUC2000 của Mitsubishi Chemical
Cleansui.

Mã bộ lọc EUC2000
Vật liệu Bộ lọc Nhựa ABS
Thành phần bộ lọc Vải lưới không dệt, sợi trao đổi ion, than hoạt tính, 

màng lọc sợi rỗng
Lưu lượng nước tối đa 3L/ phút
Áp lực nước tối thiểu 0.07 MPa

Hiệu suất lọc
(Theo tiêu
chuẩn JIS S 
3201)

Clo dư 40,000L (loại bỏ 80%)
Độ đục 20,000L (tốc độ dòng chảy 50%)
Chất Trihalometthanes 8,000L (loại bỏ 80%)
Chất Chloroform 8,000L (loại bỏ 80%)
Chất Bromodichloromethane 10,000L (loại bỏ 80%)
Chất Dibromochloromethane 10,000L (loại bỏ 80%)
Chất Bromoform 10,000L (loại bỏ 80%)
Chì hòa tan 10,000L (loại bỏ 80%)
CAT (nhóm hóa chất nông nghiệp) 20,000L (loại bỏ 80%)
2-MIB (nấm mốc) 20,000L (loại bỏ 80%)
Nhóm Tetrachloroethylene 20,000L (loại bỏ 80%)
Nhóm Trichlororoethylene 20,000L (loại bỏ 80%)
Nhóm 1,1,1-trichloroethane 10,000L (loại bỏ 80%)

Trọng lượng bộ lọc (khi đầy nước) 800 g (1,400 g)
Kich thước bộ lọc 105 mm (đường kính tối đa) x 217 mm (cao)

Cấp lọc 1 Lớp vải lưới không dệt

Cấp lọc 2 Lớp sợi trao đổi ion

Cấp lọc 3 Lớp than hoạt tính

Cấp lọc 4 Màng lọc sợi rỗng

< Bộ lọc EUC2000 >

Thông tin bộ lọc

8. Thông tin bảo hành
Thời hạn bảo hành
• Máy lọc nước tích hợp nóng lạnh SENSHO được bảo hành 2 năm (*)
• Bộ lọc EUC2000 được bảo hành 6 tháng (**)

(*) (**) Hư hỏng được kỹ thuật viên của Cleansui xác định do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của nhà sản xuất.

Điều kiện bảo hành
Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
• Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
• Phiếu bảo hành có đầy đủ thông tin: tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ, ngày mua hàng.
• Tem bảo hành, số serial phải còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu trầy xước, tẩy xóa hay bị rách, mờ nét.
• Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
• Sản phẩm chỉ sử dụng với nước máy (theo QCVN 01:2009/BYT), áp lực từ 0,07 đến 0,35 MPa, dưới 35oC 

và trên nhiệt độ đóng băng.

Từ chối bảo hành
Sản phẩm sẽ bị từ chối bảo hành trong các điều kiện sau:
• Máy không có tem bảo hành trong lần sửa chữa đầu tiên hoặc tem bị rách, có dấu hiệu đã tháo máy do 

va chạm, rơi rớt gây nứt bể, sử dụng hoặc để chất rửa có chứa axit, dầu bóng, các dung dịch có tính ăn
mòn tiếp xúc lên bề mặt sản phẩm gây nên vết ố, bong tróc, biến dạng bề mặt sản phẩm.

• Máy có dấu hiệu cháy nổ, bị động vật, côn trùng xâm nhập, sử dụng trong môi trường ẩm ướt.
• Hư hỏng do thiên tai hỏa hoạn, lụt lội, sét đánh, dùng sai điện áp chỉ định, nguồn điện không ổn định.
• Sản phẩm hư hỏng, móp méo do vận chuyển không đúng quy cách.
• Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành, sử dụng không đúng hướng dẫn của hãng.
• Hư hỏng do hoạt động trong môi trường có nhiệt độ cao hoặc dưới ánh nắng mặt trời.



9. Sự cố và cách khắc phục
Đèn “NO WATER” trên máy sáng lên. Kiểm tra van khóa nước có đang khóa không.

Kiểm tra cánh cửa phía trước của máy có đang bị
hở hoặc chưa đóng kín.

Kiểm tra có nước rò rỉ bên trong gần bộ lọc
không? Vệ sinh, lau sạch nước 2 bề mặt cảm biến
đặt sau cánh cửa máy và mặt đáy xung quanh
cảm biến (xem mục 5.7).

Khi bạn không lấy được nước. Kiểm tra đèn “NO WATER” trên máy có đang sáng
không? Nếu có, kiểm tra lại các bước như ở trên.

Kiểm tra đèn “SELF CLEANING” có đang sáng (màu
vàng) không? Nếu có, nghĩa là lúc đó máy đang tự
động làm sạch. 
• Chờ khoảng 3 tiếng để sử dụng máy (Xem mục

5.4)
• Hoặc nhấn giữ nút tròn màu đỏ phía sau máy

khoảng 6 giây để máy ngừng chế độ làm sạch
(Xem mục 5.4) 

Mất điện

Không lấy được nước nóng.

Nước không nóng

Kiểm tra mặt trước của máy đèn “NO WATER” có
đang sáng không. Nếu có, kiểm tra lại các bước
như ở trên.

Chưa mở khóa “UNLOCK” trước khi nhấn phím
“HOT”. Cần ấn giữ phím “UNLOCK” trong vài giây
cho đến khi nghe tiếng bíp, sau đó ấn phím “HOT” 
để lấy nước nóng.

Kiểm tra công tắc màu đỏ phía sau máy có đang
bật “ON” không (xem mục 4.4).

Máy không có nguồn điện trong một khoảng thời
gian dài và mới được cấp điện trở lại. Thời gian
làm nóng nước của máy theo nhiệt độ thiết lập 70 
– 80 – 90°C mất khoảng 30 phút. 

MỌI THẮC MẮC KHÁC, QUÝ KHÁCH HÀNG 
VUI LÒNG GỌI HOTLINE 1800 8171 ĐỂ 

ĐƯỢC HỖ TRỢ.

Model : HLS-WP901
Ngày sản xuất: 

Công ty : SENSHO INDUSTRY VIET NAM

Địa chỉ: Số 20, Đường 2, khu công nghiệp Vietnam-
Singapore ( VSIP 1 ), phường Bình Hòa , thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Website: senshojp.com
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