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Instruction Manual 

Hướng dẫn sử dụng 

 

Opro9 Smart Air Purifier 

Máy lọc không khí thông minh Opro9 
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 Symbols on the product 

 Ký hiệu trên sản phẩm 

 

 
 

1. Wi-Fi connection indicator light: Đèn báo kết nối Wi-Fi 

2. Light switch touch control: Điều khiển cảm ứng chuyển đổi ánh sáng 

3. Timer switching touch control: Điều khiển cảm ứng chuyển mạch hẹn giờ 

4. Three-stage fan speed touch control: Điều khiển cảm ứng tốc độ quạt ba giai đoạn 

5. Smart mode (flashing): Chế độ thông minh (nhấp nháy) 

continuous operation (Constant brightness): Hoạt động liên tục (Độ sáng không đổi) 

6. 2/8/12 hours: 2/8/12 giờ 

7. Water replacement indicator light: Đèn báo thay nước 

8. Fan speed (flashing): Tốc độ quạt (nhấp nháy) 

9. Air quality indicator light: Đèn báo chất lượng không khí 

10. Reset Hole: Lỗ cài đặt lại 
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 Mechanism of operation 

Cơ chế hoạt động của máy 
 

 

1. Negative ion clean air: Không khí sạch ion âm 

2. Clean air:  Không khí trong lành 

3. Dirty air: Không khí bẩn 

4. Water purification: Lọc nước 

5. Water: Nước 

6. Dust: Bụi 

 

 

 

 Instructions for Use  

Hướng dẫn sử dụng 

1. Accessories: adapter*1, brush*1, reset pin*1, and manual*1 

Phụ kiện: 1 adaptor, 1 bàn chải, 1 dụng cụ thu sóng wifi, 1 quyển sổ hướng dẫn sử dụng. 

2. Do not tip or tilt the device; be sure to place the device in a stable position 

Không đẩy hoặc nghiêng thiết bị; đảm bảo đặt thiết bị ở vị trí ổn định, cân bằng. 



Sankyo Vietnam Co., Ltd 
Công ty TNHH Sankyo Việt Nam     
 

 

Công ty TNHH Sankyo Việt Nam 
Tầng 7, Tòa nhà VVA Tower, 277-279 Lý Tự Trọng, 

 P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028).3914.1231 

3. When moving the product or replacing water, be sure to unplug the DC plug and disconnect 

the adapter from the outlet.  

Khi di chuyển sản phẩm hoặc khi thay nước, đảm bảo rút phích cắm DC và ngắt kết nối 

adaptor khỏi ổ cắm. 

4. Lift the main body of the light box up gently and separate the light box from the water tank.  

Nâng phần thân chính của hộp đèn lên nhẹ nhàng và tách hộp đèn ra khỏi bể nước. 

5. Pour water into the device (up to 2000ml). The steps are as follows: Take the light box and set 

it aside, and pour water into the water tank slowly. Do not exceed the maximum water mark 

indicated inside the water tank 

Đổ nước vào thiết bị (tối đa 2000ml) theo các bước như sau: Nhấc hộp đèn ra và đặt nó sang 

một bên, rồi đổ nước từ từ vào bể. Lượng nước không vượt quá vạch nước tối đa được chỉ định 

bên trong bể nước. 

6. After adding water, put the light box back into the water tank, then plug the adapter into the 

outlet and plug the DC plug into the main body of the light box. 

Sau khi thêm nước, đặt hộp đèn trở lại vào bình chứa nước, sau đó cắm adapter vào ổ cắm và 

cắm phích cắm DC vào thân chính của hộp đèn. 

 

 

 Air quality indicator light 

Đèn báo chất lượng không khí 

After Opro9 Smart Air Purifier is turned on, the air quality light will light up automatically; the 

PM2.5 sensor will detect the indoor air quality automatically, and the air quality indicator light will 

show the corresponding light color. PM2.5 is a real-time air quality indicator, which converts the 

indoor particulate pollutant concentration into the actual indoor air quality; the corresponding light 

colors are listed in the table below: 

 

Sau khi Máy lọc không khí thông minh Opro9 được khởi động, đèn báo chất lượng không khí sẽ tự 

động sáng lên; cảm biến PM2.5 sẽ tự động xác định chất lượng không khí trong nhà và đèn báo chất 

lượng không khí sẽ hiển thị màu ánh sáng tương ứng. PM2.5 là một chỉ số chất lượng không khí thời 

gian thực, chuyển đổi nồng độ chất ô nhiễm trong nhà thành chất lượng không khí trong nhà ngay tại 

thời điểm đó; các màu của đèn sáng tương ứng được liệt kê trong bảng dưới đây: 
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PM2.5 Levels 
Light colors 

Màu của đèn 

 

Air quality levels 

Mức chất lượng không khí 

<20 
Blue 

Xanh dương 

Good 

Tốt 

21-60 
Green 

Xanh lá cây 

Average 

Trung bình 

60-100 
Yellow 

Màu vàng 

Bad 

Tệ 

101-160 
Orange 

Màu cam 

Very bad 

Rất tệ 

>161 
Red 

Màu đỏ 

Seriously bad 

Cực kỳ nguy hiểm 
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 Instructions for using App "HOME" (Iphone IOS 

11) to control 

Hướng dẫn sử dụng trong App “HOME” (Iphone 

IOS 11) 

 

 

1. Make sure your phone is connected to a stable 2.4G WiFi Network. 

   Đảm bảo thiết bị cầm tay của bạn được kết nối với Mạng WiFi 2.4G ổn định. 

2. Connect your Opro9 Smart Air Purifier to a power source. 

   Kết nối máy lọc không khí thông minh Opro9 của bạn với nguồn điện. 

If the blue LED starts blinking, that means you are in pairing mode. 

Nếu đèn LED màu xanh lam bắt đầu nhấp nháy, điều đó có nghĩa là bạn đang ở chế độ ghép nối. 

If the blue LED does not blink, please insert a paper clip or pin into the reset hole (shown as the red square 

below) and hold for 5 seconds to re-enter pairing mode. 

Nếu đèn LED xanh không nhấp nháy, vui lòng chèn kẹp giấy hoặc ghim vào lỗ đặt lại (hiển thị như hình vuông 

màu đỏ bên dưới) và giữ trong 5 giây để vào lại chế độ ghép nối. 
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3. Select and click “Home” App (shown as below) 

Chọn và nhấp vào Ứng dụng “Home/Nhà” (hiển thị như bên dưới) 

4. Click “Thêm phụ kiện” 

Nhấp chọn “Thêm phụ kiện” 

5. Let the camera aim at the QR code on the Air Purifier, the "Home" app will automatically scan and 

recognize it. 

Để máy ảnh nhắm vào mã QR trên Máy lọc không khí, ứng dụng “Nhà” sẽ tự động quét và nhận ra nó. 

6. Please select Air Purifier’s name and click to choose it. 

Vui lòng chọn tên của Máy lọc không khí và Nhấp chọn vào nó. 

 

 

 

It takes about 10 more seconds to join the network and complete the whole process to add accessories. 

Mất khoảng mười giây nữa để tham gia mạng và hoàn thành toàn bộ quá trình để thêm phụ kiện. 

Please note that when adding accessories, the Air Purifier's white light will blink five times. 

Xin lưu ý rằng khi thêm phụ kiện, ánh sáng trắng của Máy lọc không khí sẽ nhấp nháy năm lần. 

Click "Next step" 3 times and click "Finish". 

Nhấp vào “Bước tiếp theo” 3 lần và nhấn vào “Kết thúc”. 
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Note: The Opro9 smart air purifier is integrated with the following four 

factors: 

Lưu ý: Máy lọc không khí thông minh Opro9 được tích hợp với bốn yếu 

tố sau: 

1. Air Quality Sensor: Cảm biến chất lượng không khí 

2. Air Washer Fan: Quạt lọc không khí 

3. Air Quality Indicator: Chỉ số chất lượng không khí 

4. Air Washer White Light: Quạt lọc không khí ánh sáng trắng 

 

 

Installation of the Opro 9 Air Purifier is completed. 

Cài đặt máy lọc không khí Opro 9 đã hoàn thành. 

 

 

 

 

 

 

Thank you for your attention! 

More teaching videos 

https://bitly.com.vn/wfCXq 

 


