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The RO membrane contains moisturizing ingredients.,Use the machine 
as much as possible on the �rst day of installation or replacement of the 
�lters, The product water is not recommended for drinking, but can be 
used for kitchen cleaning water in �rst day. If you cannot follow the 
above operations, it is recommended to turn on the faucet to produce 
water for 20 minutes and drain it every 2 hours after installation, and 
cycle for more than 7 times.
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Xả nước qua lõi sau khi 
lắp đặt và trước khi sử 
dụng lần đầu

   Đặt máy ở vị trí tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, điều này dễ gây tổn hại cho các linh 
kiện bên trong và làm thay đổi màu sắc vỏ máy.

   Khi phát hiện bất kỳ sự bất thường nào của máy, xin vui lòng khóa nước cấp và ngắt nguồn điện 
rồi liên lạc tới trung tâm chăm sóc khách hàng của A. O. Smith qua tổng đài 1900 2689 và 1800 1228 
để được hướng dẫn xử lý.

1900 2689 và 1800 1228 hoặc thông qua website: aosmith.com.vn để
được hướng dẫn và trợ giúp

Không để sản phẩm 
gần hoặc tiếp xúc với 
hóa chất





Nước cấp

Van điện từ
tích hợp
lọc lưới Van một chiều

Van điện từ tích hợp Nước thải

Van một chiều

Nước tinh khiết
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Màng lọc RO có chứa thành phần dưỡng ẩm, Ngày đầu tiên lắp 
đặt hoặc thay lõi thì việc xả nước sử dụng càng nhiều càng tốt và 
nước đó sử dụng vào mục đích rửa nhà vệ sinh, nhà bếp, Không 
khuyến khích sử dụng để uống. Nếu bạn không thực hiện thao 
tác trên thì nên mở vòi liên tục trong 20 phút, sau mỗi chu kỳ 2 
tiếng đồng hồ và thực hiện ít nhất 7 chu kỳ như trên.

2. Để đảm bảo lõi lọc RO Side Stream không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và lưu giữ. Lõi 
lọc RO Side Stream sẽ được đóng gói bảo quản, tránh xâm nhập của vi khuẩn, do vậy trước khi sử 
dụng lõi lọc RO Side Stream cần được xả bỏ nước theo quy trình đã được hướng dẫn







- Kiểm tra và kết nối lại dây tín hiệu.
- Thay thế màn hình hiển thị của 
vòi.



đài: 1900 2689 và 1800 1228) hoặc sản phẩm được sửa chữa với đơn vị 
không được  A. O. Smith ủy quyền.

1900 2689 và 1800 1228.
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