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Thông tin chi tiết về máy thổi bụi công suất lớn 

 Tên sẩn phẩm: Máy thổi hút bụi 

 Điện áp: 220v 

 Công suất: 900w 

 Lực gió đầu thổi: 60m/s 

 Lực gió đầu hút: 50m/s 

 Túi đựng: 0,2m×2m 

 Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp, khí hậu ẩm ướt 

 
Máy thổi hút bụi tích hợp công suất lớn chính hãng tại Hà Nội 

Tại sao máy thổi hút bụi được người dùng ưa chuộng? 

 Máy thổi hút bụi cầm tay là dạng máy có kích thước nhỏ, kiểu dáng gọn nhẹ, dễ 
dàng cầm nắm thuật tiện cho việc sử dụng 

 Máy này tối ưu cho việc kết nối với máy mài, máy cắt gạch, máy cắt bê tông, dây hút 
dài 5m nên thuận tiện cho việc di chuyển máy mài tùy từng địa điểm 
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 Túi đựng bụi lên có kích thước (0,2 × 2)m nên lượng bụi dữ trữ rất cao 

 Chúng còn được yêu thích nhờ được tích hợp khả năng thổi bụi và hút bụi đem 
đến nhiều tiện ích cho người dùng trong cuộc sốngC 

 Sản phẩm có độ bền cao, hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau và 
chống gỉ sét tốt dù phải thường xuyên làm việc trong môi trường bất lợi 

 Dòng máy hiện đại có khả năng làm sạch mùm cưa, bụi sắt, nhôm cùng các loại bụi 
bẩn bám vào máy móc, linh kiện trong nhà xưởng của bạn 

 Ngay cả những nơi khó làm sạch nhất, xứng đáng là thiết bị hữu dụng mà ai cũng 
nên sở hữu 

 Máy thổi hút bụi tích hợp có thể dùng ống thổi và đầu hút mạnh được bụi và cát 
dính trong thiết bị. 

 Máy thổi bụi dùng sức mạnh qua 1 ống thổi để thổi được những hạt bụi nhỏ nhất. 

 Luôn chú trọng tới sự tiện ích, linh hoạt cùng khả năng hoạt động mạnh mẽ, công 
suất lớn, tuổi thọ sử dụng cao cùng với sự an toàn cho người sử dụng 

Ứng dụng của máy thổi hút bụi tích hợp trong công trình xây dựng 

Không khó để đánh giá về ưu điểm mà các loại máy thổi hút bụi mang đến. Cũng chính bởi 
những ưu điểm đó, mà việc ứng dụng sử dụng máy hút bụi trong công trình xây dựng trong 
thực tiễn ngày một phổ biến, đa dạng 

Hiện nay, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp thiết bị này ở rất nhiều lĩnh vực như: 

 Khi cần làm sạch bề mặt bám bụi trước khi đổ bê tông 

 Hay việc làm vệ sinh cho văn phòng, cửa hàng 

 Và tất cả các vật dụng trong nhà từ rèm cửa, tủ, bàn ghế các loại 

 Hay trong kho bãi, nhà xưởng, khu chế xuất 

 Trung tâm thương mại, siêu thị, rạp chiếu phim 

 Nhà hàng, khách sạn 

 Văn phòng công ty 

 Cho đến xe hơi, xe gắn máy, tivi dàn máy nghe nhạc, máy vi tính, đàn piano, những 
vật dụng có chi tiết nhỏ khác,… 

Hướng dẫn cách sử dụng máy hút thổi hút bụi một cách hiệu quả 
nhất 

Sử dụng cách hút bụi bằng máy thổi hút tích hợp 

Bước 1: Lưu ý trước khi vận hành máy hút bụi 

 Luôn đảm bảo rằng máy thổi hút bụi phải được ngắt điện trước khi lắp vào hay tháo 
dỡ các phụ kiện. 
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 Không bao giờ vận hành máy mà bộ lọc đặt không đúng vị trí, bị bẩn hay bị tắc 
nghẽn 

 Không được lấy ống hút và tay cầm máy nhúng vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào 

 Không được vận hành máy khi tay ướt 

Bước 2: Vận hành máy  

 Chèn đầu hút vào lỗ hút khí đúng vị trí cho đến khi nghe tiếng tách 

 Để tháo ống ra, hãy nhấn nút mở ống và kéo ống ra khỏi lỗ hút 

 Lắp ống hút nối với tay nắm và bàn hút thảm với ống hút nối còn lại 

 Bạn có thể tháo rời ống nối hay ống xoắn ra từng phần 

 Kéo dây điện ra từ máy hút và cắm vào ổ điện 

 Ấn nút on/off để mở máy. 

 Công suất hút có thể điều chỉnh bằng cách mở hoặc đóng nút kéo trên tay cầm. 

Bước 3: Lưu ý khi vận hành máy 

 Máy thổi hút bụi có chiều dài của ống nối có thể điều chỉnh bằng cách vừa ấn nút 
mở trên ống bên ngoài và vừa kéo nhẹ ống bên trong. 

 Ký hiệu màu vàng trên dây điện cho biết đó là chiều dài tối đa của dây có thể sử 
dụng được. Đừng bao giờ cuộn tròn dây dưới ký hiệu màu đỏ. 

Bước 4: Lưu ý sau khi vận hành máy 

 Khi làm sạch máy, hãy tắt máy trước khi cuốn dây điện. 

 Rút dây ra ổ cắm và ấn nút thu dây trên máy. Một tay giữ đầu dây điện và một tay 
theo dõi dây cuộn vào máy để tránh dây văng vào bạn hoặc vào máy 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Cách thi công máy hút thổi bụi trong xây dựng 

Sử dụng cách thổi bụi bằng máy thổi hút tích hợp 
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Bước 1: Kiểm tra máy 

 Đầu tiên, người sử dụng cần lưu ý kiểm tra kỹ thiết bị trước khi khởi động. 

 Xem xét nhiên liệu đã nạp đủ chưa với máy chạy nhiên liệu đốt, xem xét nguồn điện 
cung cấp cho động cơ với máy chạy điện (pin, ắc quy, điện lưới…) 

Bước 2: Vận hành máy 

 Chèn đầu thổi vào lỗ thổi khí đúng vị trí cho đến khi nghe tiếng tách 

 Để tháo ống ra, hãy nhấn nút mở ống và kéo ống ra khỏi lỗ hút 

 Lắp ống thổi nối với tay nắm và bàn hút thảm với ống hút nối còn lại 

 Bạn có thể tháo rời ống nối hay ống xoắn ra từng phần 

 Kéo dây điện ra từ máy hút và cắm vào ổ điện 

 Ấn nút on/off để mở máy. 

 Công suất hút có thể điều chỉnh bằng cách mở hoặc đóng nút kéo trên tay cầm. 

Bước 3: Lưu ý khi dùng máy 

 Trong quá trình làm việc với máy thổi hút bụi cầm tay bạn cần tránh tiếp xúc trực 
tiếp với khu vực động cơ của máy, nhiệt độ sinh ra trong quá trình hoạt động sẽ có 
thể khiến các vùng da tiếp xúc bị bỏng 

 Tránh hướng vòi thổi vào những khu vực có đồ vật dễ đổ vỡ, hư hỏng. Nếu không 
thực hiện đúng, rất có thể sẽ có tổn thất xảy ra ngoài ý muốn 

 Nếu bạn muốn tháo lắp các phụ kiện này cần tắt động cơ trước khi thực hiện để 
tránh hư hại do lực đẩy lớn của máy gây ra 

 Khi làm việc cũng không nên bắt máy bận hành liên tục, quá sức nên cho máy nghỉ 
ngơi sau 1 thời gian hoạt động để giữ gìn máy thổi tốt hơn, động cơ máy sẽ không bị 
quá tải 

Một số điều cần chú ý khi sử dụng máy hút thổi tích hợp 

 Kiểm tra các linh kiện, dây dẫn thường xuyên để đảm bảo sửa chữa hoặc thay thế 
kịp thời 

 Với thiết bị có chiều hút, sau mỗi lần hút bụi cần loại bỏ rác thải và bụi bẩn khỏi khay 
chứa. 

 Làm sạch thiết bị thường xuyên để tránh bụi bẩn và tạp chất gây oxy hóa các linh 
kiện quan trọng. 

 Máy thổi hút bụi cần được chăm sóc, bảo quản cẩn thận để đảm bảo độ bền cũng 
như tính an toàn trong quáy trình sử dụng 

 Sử dụng động cơ điện, cần tránh cho thiết bị tiếp xúc nước, gây chập cháy hoặc 
nguy cơ dò điện 

 Để máy thổi hút bụi tránh xa tầm tay của trẻ e 
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