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- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màng R.O : 
Màng RO bao gồm nhiều lớp mỏng hoặc các tấm phin 
được gắn chặt, cuộn lại với nhau và trong một cấu hình 
dạng xoắn ốc quanh một ống trục bằng nhựa. Vật liệu 
đặc biệt cấu tạo lên lớp màng RO chỉ cho phép phân tử 
nước đi qua, giữ lại các chất rắn hòa tan (ví dụ như các 
khoáng chất hóa học ô nhiễm) trên bề mặt. Dưới tác 
dụng của áp lực nước lớn các phân tử nước xâm nhập 
ngang theo bề mặt lớp màng, xung quanh bề mặt xoắn 
ốc. Đồng thời đẩy các chất rắn và tạp chất, muối khoáng 
ra bên ngoài thông qua đường nước xả.

B. Ưu - Nhược điểm của Công nghệ lọc RO so với các công nghệ lọc khác
• Ưu điểm:

- Kích thước lỗ màng nhỏ ~ 0,0001 micron, áp dụng công nghệ lọc cải tiến nên có khả năng loại bỏ 
lên tới 99%tạp chất độc hại chứa trong nguồn nước như: ion kim loại nặng , vi trùng, virus, amip, 
asen…
- Đảm bảm chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn sử dụng cho mục đích uống trực tiếp.
- Chi phí đầu tư và chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng, thay thế màng lọc được giảm thiểu.

• Nhược điểm: 
- Vì áp dụng công nghệ lọc cải tiến, kích thước lỗ màng nhỏ nên bắt buộc phải sử dụng bơm tăng áp 
để tạo ra áp lực lớn để có thể tách được dòng nước tinh khiết và đẩy các tạp chất, muối khoáng ra 
ngoài. Tuy nhiên, lượng điện tiêu thụ cho bơm là không đáng kể 1 tháng sử dụng chỉ tiêu hao 
khoảng 3 -4 KW điện.

CHƯƠNG I

KỸ NĂNG KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC 
& DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

1.1. ƯU – NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ LỌC R.O

A. Khái niệm công nghệ lọc R.O – công nghệ lọc “thẩm thấu ngược”
- RO là từ viết tắt của Reverse Osmosis, được dịch nghĩa là “Thẩm thấu ngược “.

- Hiện nay công nghệ lọc nước dùng màng lọc RO được ứng dụng khá phổ biến trong các hệ thống lọc 
nước từ hệ thống lọc nước gia đình cho đến dây chuyền lọc nước tinh khiết công nghiệp công suất lớn.

- Kích thước lỗ màng RO ~0,0001 micron, loại bỏhoàn toàn của tất cả các tạp chất và hóa chất (chất rắn 
hòa tan trong nước), ion kim loại, vi trùng, virus, amip, asen…

- “ Thẩm thấu ngược” là gì??? Đơn giản có thể hiểu là ngược lại so với quy luật thẩm thấu bão hòa 
trong tự nhiên. Nó  không phải là pha loãng nước với muối khoáng mà là tách nước tinh khiết ra khỏi 
môi trường nước nhiễm muối khoáng hay các tạp chất ô nhiễm khác. Nước sạch sẽ được tách ra khỏi 
môi trường nước nhiễm muối khoáng và đi xuyên vào trong màng lọc dưới tác dụng cưỡng chế áp lực 
cao được tạo ra bởi bơm tăng áp. Thông qua quá trình xử lý này chúng ta đã có một nguồn nước tinh 
khiết được tách ra từ chính  nguồn nước có chứa tạp chất..… 
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- Công nghệ lọc nước RO luôn luôn có nước thải vì đây là con đường duy nhất mà các tạp chất ( chất 
khoáng hòa tan), muối khoáng, ion kim loại…được đưa ra ngoài qua đó có thể duy trì được chất lượng 
nước tinh khiết và kéo dài tuổi thọ của màng.
- Công nghệ lọc RO loại bỏ tới 95% - 99% các chất khoáng ở trong nguồn nước do đó sau khi lọc thu 
được nguồn nước hoàn toàn là tinh khiết, không tồn tại khoáng chất nào. Do đó, sau khi lọc qua màng 
R.O, cần phải có các lõi lọc tạo vị, tạo khoáng để ổn định lại vị ngọt tự nhiên của nước và bù lại những 
khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

1.2.  Ý NGHĨA CỦA CÁC CHỈ SỐ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC
A. CHỈ SỐ TDS (TOTAL DISSOLVED SOLIDS):
- Khái niệm:

TDS là tổng lượng chất rắn hoà tan trong nước, là tổng số các ion mang điện tích, 
bao gồm cả khoáng chất, muối hoặc kim loại tồn tại trong một khối lượng nước 
nhất định. TDS chỉ đo tổng lượng chất rắn hòa tan chứ không phân biệt được đó 
là những chất gì và thường được lấy làm cơ sở ban đầu để xác định mức độ sạch 
của nguồn nước.

- Giới hạn của TDS:
Theo các quy định hiện hành của WHO, US EPA, và cả Việt Nam, TDS không được 
vượt quá 500mg/l đối với nước ăn uống và không vượt quá 1000mg/l đối với 
nước sinh hoạt. TDS càng nhỏ chứng tỏ nước càng sạch (nếu quá nhỏ thì gần như 
không còn khoáng chất). Tuy nhiên, điều ngược lại không phải luôn đúng. Nguồn 
nước có TDS cao chưa chắc đã không an toàn, có thể do nó chứa nhiều ion có lợi. 
Các loại nước khoáng thường không bị giới hạn về TDS.

- Ý nghĩa của chỉ số TDS:
Tùy vào từng vị trí đo cụ thể, TDS sẽ thể hiện các ý nghĩa khác nhau:
 - Nguồn nước đầu vào: thể hiện độ bẩn, mức độ tạp chất, sô lượng các ion kim loại mang điện tích… ở 
trong nguồn nước trước khi lọc.
- Nguồn nước sau màng lọc R.O : thể hiện khả năng lọc sạch của màng lọc R.O, độ tinh khiết của nguồn 
nước sau khi lọc
- Nguồn nước trên vòi sử dụng: thể hiện khả năng bổ sung các vi khoáng có lợi cho cơ thể của các lõi lọc 
tạo vị, tạo khoáng
( Ví dụ : Nguồn nước đầu vào có TDS = 200, khả năng lọc của màng R.O phụ thuộc vào bản chất của tạp 
chất ban đầu của nước, áp lực làm việc và nhiệt độ môi trường)
- TDS đầu vào = 200 ppm.
- TDS sau màng RO = 200 * 10% =  0 ÷  20 ppm (đạt yêu cầu).

B. Độ pH :
- Khái niệm :- pH là một chỉ số xác định độ kiềm tính của nước. Thang đo pH từ 0 – 14. Môi chất có tính chất 
trung tính thì pH = 7.
- Ảnh hưởng của pH tới sức khoẻ: Trong nước uống, pH ảnh hưởng tới sức khoẻ, đặc biệt ảnh hưởng đến 
hệ men tiêu hoá. Tuy nhiên tính a xít (hay tính ăn mòn) của nước có thể làm gia tăng các ion kim loại từ 
các vật chứa, gián tiếp ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

- Phương pháp đo độ pH : 
+ Có thể sử dụng thang đo bằng bảng chỉ thị màu trên giấy pH. 
Theo tiêu chuẩn, pH của nước sử dụng cho sinh hoạt là 6,0 – 8,5 và của 
nước ăn uống uống trực tiếp là 6,5 – 8,5.
+ Cũng có thể sử dụng bút đo pH để kiểm tra độ pH.

C. Bút Điện Phân:
- Bút điện phân gồm có hai điện cực bằng nhôm, hai điện cực bằng sắt. 
Nếu sử dụng bút bằng điện lưới (220V xoay chiều) thì điện thế một chiều 
giữa cực nhôm và cực sắt là 200V. Khi điện phân nước, mỗi cặp điện cực 
nhúng vào một ly.
- Khi dòng điện di chuyển giữa các điện cực, nó mang theo các ion kim 
loại ở trong nước và tạo ra các phản ứng hóa học với các điện cực nhôm 
và sắt, tạo nên các màu khác nhau. Dựa vào màu sắc này, chúng ta có thể 
phát hiện 1 số ion kim loại và tạp chất ở trong nước như:
+ Chỉ sủi bọt, không có kết tủa, không tạo vẩn : nước tinh khiết
+ Sủi bọt trắng, tạo kết tủa trắng : chứa ion Ca¬¬¬2+, Ag+…
+ Màu nâu đỏ, có váng : chứa nhiều ion Fe2+, Fe3+…
+ Màu xanh lơ, có vẩn kết tủa : chứa nhiều Cu2+…
+ Màu xám nhạt : có chứa Pb2+, Hg…
+ Màu nâu đen : có chứa Mn2+…

1.3.LINH KIỆN VÀ CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA KAROFI

A. CÁC LINH KIỆN PHẦN NƯỚC : 
A.LÕI PP 5 MICROMET ĐẦU BỊT XANH:

• Cấu tạo: Lõi được cấu tạo bởi sợi bông xốp của nhựa polyprolen, sau đó được nén 
chặt lại với kích thước lỗ thoáng của lõi lọc là 5 micromet
• Chức năng: Lọc bỏ các tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất hay các chất lơ lửng trong 
nước có kích thước lớn hơn 5 micromet
• Thời gian thay thế: phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh 
khiết sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung 
bình 20L nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi lọc PP 5 
Micron là từ 3- 6 tháng sử dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là 
5500 L ÷ 11000 L nước

B. LÕI OCB.
• Cấu tạo: Lõi được cấu tạo bởi vỏ nhựa, chứa bên trong là than gáo dừa được hoạt 
hóa. Than hoạt tính có tính cấu trúc xốp rỗng, các vết rỗng – nứt vi mạch đều có tính 
hấp thụ rất mạnh.
• Chức năng: Hấp thụ mạnh các loại tạp chất hữu cơ như chất nhờn, màu mùi, độ 
tanh…Than hoạt tính còn chứng tỏ được hiệu quả trong xử lý chất phóng xạ, asen 
và amoni.
• Thời gian thay thế: phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh 
khiết sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung 
bình 20L nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi lọc OCB là từ 
3- 6 tháng sử dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là 5500 L ÷ 11000 
L nước  
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C. LÕI CATION:
• Cấu tạo: Chứa hạt Cation Resin của hãng Norit Hà Lan, chuyên dùng để trao đổi Ion kim 
loại hóa trị 2.
• Chức năng: Làm mềm nước cứng ( nước có chứa  Ca2+và Mg2+) trong quá trình sử 
dụng 15 đến 20 ngày người dùng cần hoàn nguyên cho lõi lọc Cation bằng nước muối 
bảo hòa. Thời gian ngâm nước muối là 12 h.
• Thời gian thay thế:phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh khiết 
sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung bình 20L 
nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi lọc số 1 từ 6 - 12 tháng sử 
dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là 12500 L ÷ 49700 L nước

C. LÕI PP 1 MICRO ĐẦU BỊT TRẮNG:
• Cấu tạo: Lõi được cấu tạo bởi sợi bông xốp của nhựa polyprolen, sau đó được nén chặt 
lại với kích thước lỗ thoáng là 1 micromet.
• Chức năng: Lọc các tạp chất hữu cơ, rỉ xét, bùn đất và các tạp chất lơ lửng trong nước có 
kích thước lớn hơn 1 micron
• Thời gian thay thế: phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh khiết 
sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung bình 20L 
nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi lọc PP 1 Micro là từ 3 - 6 
tháng sử dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là 5500 L ÷ 11000 L nước

D. LÕI CACBON BLOCK CTO:
• Cấu tạo: Chứa than hoạt tính dạng ép.
• Chức năng: Hấp thụ mạnh các loại chất nhờn, mùi và hữu cơ hòa tan, than hoạt tính còn 
chứng tỏ được hiệu quả trong việc xử lý chất phóng xạ, asen, amoni
• Thời gian thay thế:phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh khiết 
sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung bình 20L 
nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi lọc  CTO từ 3- 6 tháng sử 
dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là 5500 L ÷ 11000 L nước

E. LÕI CACBON T33
• Cấu tạo: được cấu tạo từ than hoạt tính Hà Lan
• Chức năng: Ổn định lại vị ngọt mát tự nhiên của nước, cân bằng pH. Ngoài ra T33 còn có 
khả năng loại bỏ tạp chất hữu cơ như mùi vị lạ có trong nước.
• Thời gian thay thế:phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh khiết 
sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung bình 20L 
nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi lọc T33 từ 6 - 12 tháng sử 
dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là 10900 L ÷ 21900 L nước

G.LÕI NANO BẠC
• Cấu tạo: Than hoạt tính dạng ép được tráng lớp Nano Bạc.
• Chức năng: Diệt sạch vi khuẩn có hại nhiễm từ môi trường và có cả tác dụng như lõi số 5 
carbon T33.
• Thời gian thay thế:phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh khiết 
sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung bình 20L 
nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi lọc Nano bạc từ 6 -  12 
tháng sử dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là 10900L - 21900 L nước 
 

H. LÕI ALKALINE
• Cấu tạo: Chứa các hạt khoáng Alkaline.
• Chức năng: Tăng pH cho nước (Đặc biệt với nguồn nước nhiều kim loại và nước nhiễm 
axit), bổ xung thêm một phần khoáng chất cho nước.
• Thời gian thay thế: phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh khiết 
sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung bình 20L 
nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi lọc Alkaline từ 6 - 12 tháng 
sử dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là 10900 L -21800 L nước

I. LÕI HỒNG NGOẠI
• Cấu tạo: Chứa các hạt Far Infrared  
• Chức năng: Cơ chế bức xạ hồng ngoại để tăng khả năng hòa tan oxy trong nước để 
tăng thêm độ mát ngọt tự nhiên của nước, tránh khô da và giảm quá trình lão hóa của cơ 
thể.
• Thời gian thay thế:phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh khiết 
sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung bình 20L 
nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi Hồng ngoại từ 6 - 12 tháng 
sử dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là 12400 L - 21800 L nước

K. LÕI TẠO VỊ
• Cấu tạo: Chứa các hạt Vi khoáng tạo vị.
• Chức năng: bổ sung vi khoáng, cân bằng pH và ổn định lại vị ngọt tự nhiên của  nước.
• Thời gian thay thế:phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh khiết 
sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung bình 20L 
nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi tạo vị từ 6 - 12 tháng sử 
dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là 10900 L - 21800 L nước 
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L. LÕI KHOÁNG ĐÁ DA CAM:
• Cấu tạo: Chứa các hạt khoáng đá tự nhiên.
• Chức năng: Bổ sung khoáng chất cho nước sau khi lọc và tăng thêm pH cho nước uống.
• Thời gian thay thế :phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và lưu lượng nước tinh khiết 
sử dụng, đối với nguồn nước cấp đầu vào là nước máy người sử dụng trung bình 20L 
nước tinh khiết trong 1 ngày thì khoảng thời gian thay thế lõi khoáng đá từ 6 - 12 tháng 
sử dụng tương đương với lưu lượng nước cấp đầu vào là  10900 L - 21800 L nước 

M. BÌNH ÁP:
• Có 2 loại bình áp : Bình áp thép và Bình áp nhựa

• Thể tích chứa của bình áp : 
+ 8 – 9 lít (đối với bình áp thép)
+ 7 – 8 lít (đối với bình áp nhựa)

• Áp suất hơi trong bình áp : 
+ 0,7 – 0,8 kg/cm2 (đối với bình áp thép)
+ 0,4 – 0,5 kg/cm2 ( đối với bình áp nhựa)   

C. ADAPTOR 
• Adaptor có tác dụng chuyển đổi dòng điện 220V xoay chiều thành 
dòng 24V hoặc 36V một chiều để cung cấp điện cho các linh kiện 
điện trong hệ thống. 
• Điện áp đầu vào : 220V
• Điện áp đầu ra : 24 VDC hoặc 36 VDC.
• Dòng điện định mức : 1,2 A  

D. VAN ĐIỆN TỪ KSD
• Van điện từ KSD có tác dụng đóng, mở nguồn nước cấp đầu vào 
cho máy
• Cấu tạo: gồm có cuộn hút, piston, lò xo
• Nguyên lý hoạt động: Khi có dòng điện, cuộn hút sẽ hút piston lên 
và mở thông đường nước cấp vào cho bơm. Khi bình áp đầy, van áp 
cao ngắt điện, cuộn hút sẽ nhả piston ra, dưới tác dụng của lò xo, 
piston sẽ bị ép chặt xuống, đóng nguồn nước cấp cho bơm

E. BƠM TĂNG ÁP
• Bơm tăng áp vừa có khả năng hút, vừa có khả năng đẩy
• Cấu tạo: gồm có 2 phần : thân bơm và đầu bơm
+ Thân bơm là một động cơ điện một chiều, hoạt động với điên áp 
24V hoặc 36V.
+ Đầu bơm gồm các cụm piston, liên tục đóng mở trong quá trình 
bơm làm việc
• Nguyên lý hoạt động: Về cơ bản, bơm hoạt động dựa theo nguyên 
lý, biến chuyển động quay của động cơ thành chuyển động rung lắc 
dựa vào cơ cấu quay lệch tâm, nhờ đó mà các piston ở đầu bơm liên 
tục được đóng mở, qua đó, vừa hút nước, vừa đẩy nước.
• Khả năng làm việc: hút sâu từ 2-3m, hút xa từ 5-6 m
• Điện áp làm việc : 24 VDC hoặc 36 VDC
• Dòng điện định mức : 0,3 A
• Công suất : 125 psi ; Lưu lượng : 1,2 Lpm

B. CÁC LINH KIỆN THUỘC HỆ THỐNG ĐIỆN

A. VAN ÁP THẤP :
• Van áp thấp là một công tắc thường mở, khi áp lực nước cấp đầu vào đủ 
lớn, van áp thấp sẽ tự động đóng lại, cấp điện cho hệ thống
• Áp suất tự động đóng van : 2 -5 kg/cm2 hoặc tương đương cột áp cao từ 
2,5 -3 m
• Khi áp lực nước không đủ lớn, có thể thực hiện thao tác “đấu tắt van áp 
thấp” để cấp điện cho hệ thống làm việc
  

B. VAN ÁP CAO :
• Van áp cao là một công tắc thường đóng, khi áp lực nước tinh khiết trên 
đường ống nước tinh khiết đủ lớn, van áp cao sẽ tự động tách ra, ngắt 
điện của hệ thống
• Áp suất tự động mở van : 2,2– 2,5 kg/cm2 .
• Chỉ được phép đấu tắt van áp cao để kiểm tra chứ không được phép đấu 
tắt van áp cao để sử dụng.
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B. MÁY LỌC NƯỚC SMART RO : 
• Công suất lọc : 10L/h
• Bình áp: bình ápthép hoặc bình áp nhựa.
• Số cấp lọc :từ 5 cấp lọc cơ bản (gồm 3 lõi lọc thô, màng R.O, lõi 
T33) tới 8, 9 cấp lọc (tùy thuộc nhu cầu khách hàng).
• Bộ vi mạch Smart RO: tự động sục rửa màng RO nhằm kéo dài 
tuổi thọ của màng đồng thời duy trì chất lượng nước tinh khiết 
lâu dài.
• Hỗ trợ xử lý đối với nguồn nước có áp lực nước yếu hoặc tăng 
cường khả năng hút sâu.

C. MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN:
• Công suất lọc : 10L/h.
• Bình áp: bình ápthép hoặc bình áp nhựa.
• Số cấp lọc :từ 5 cấp lọc cơ bản (gồm 3 lõi lọc thô, 
màng R.O, lõi T33) tới 8, 9 cấp lọc (tùy thuộc nhu 
cầu khách hàng)

D. MÁY LỌC NƯỚC BÁN CÔNG NGHIỆP :
• Công suất lọc : 30L/h ; 50 L/h ; 75 L/h
• Bình áp: bình ápthép dung tích lớn
• Số cấp lọc :từ 5 cấp lọc cơ bản (gồm 3 lõi lọc thô, màng R.O, 
lõi T33) tới 8, 9 cấp lọc (tùy thuộc nhu cầu khách hàng) 
• Số lượng người sử dụng : từ 30 – 200 người sử dụng

E. CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH HC01
• Sử dụng bình úp 20L.
• Nhiệt độ nóng từ 85oC –95oC
• Nhiệt độ lạnh từ 6oC –12oC
• Công suất nóng : 500W
• Công suất lạnh : 90W
• Có khóa an toàn đối với vòi nóng

G. BỘ VI MẠCH THÔNG MINH:
• Tác dụng của bộ vi mạch thông minh:
+ Tự động sục rửa màng R.O nhằm kéo dài tuổi thọ của màng đồng 
thời duy trì chất lượng nước tinh khiết lâu dài.
+ Tự động cảnh báo khi cần thay thế lõi lọc.
+ Tự động báo nguồn nước cấp đầu vào yếu hoặc mất nước.
• Nguyên lý hoạt động :
+ Máy sẽ tự động sục rửa màng RO trong 15s đầu khi bơm bắt đầu 
hoạt động:
- Từ giây 1 đến giây 12 :  Đèn sẽ nháy lần lượt từ L1 – L6 trong vòng 
2 chu kỳ.
- Giây 13 : cả 6 đèn cùng sáng
- Giây 14 : cả 6 đèn cùng tắt.
- Giây 15:cả 6 đèn cùng sáng, máy bắt đầu quá trình lọc

H. BỘ VI MẠCH SMART RO:
• Tác dụng của bộ vi mạch Smart RO :
+ Tự động sục rửa màng R.O nhằm kéo dài tuổi thọ của màng đồng 
thời duy trì chất lượng nước tinh khiết lâu dài.
+ Được thiết kế bộ xử lý đối với nguồn nước có áp lực nước yếu hoặc 
tăng cường khả năng hút sâu (công tắc nối tắt van áp thấp )
• Nguyên lý hoạt động :
+ Khi đèn đỏ + đèn xanh cùng sáng : Máy đang tự động sục rửa 
màng RO trong 15s đầu khi bơm bắt đầu hoạt động.
+ Khi đèn đỏ + đèn vàng cùng sáng : Máy đang lọc nước.
+ Khi đèn đỏ sáng : Máy đang đầy nước và không hoạt động.
+ Đèn đỏ là đèn báo nguồn và luôn luôn sáng.

C. MODELSẢN PHẨM KAROFI :

A. MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH : 
• Công suất lọc : 10L/h
• Bình áp: bình ápthép hoặc bình áp nhựa
• Số cấp lọc : từ 5 cấp lọc cơ bản (gồm 3 lõi lọc thô, màng R.O, 
lõi T33) tới 8, 9 cấp lọc (tùy thuộc nhu cầu khách hàng).
• Bộ vi mạch thông minh: tự động sục rửa màng RO cũng như 
tự động cảnh báo khi cần thay thế các lõi lọc, tự động báo khi 
nguồn nước cấp đầu vào yếu hoặc mất nước.
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F. CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH HC02
• Kiểu dáng đẹp, thanh lịch
• Bình nước được đặt trong thân máy, đem lại kiểu dáng gon nhẹ 
và thuận tiện, dễ dàng khi thay thế bình nước
• Nhiệt độ nóng từ 85oC – 95oC
• Nhiệt độ lạnh từ 6oC –12oC
• Công suất nóng : 500W
• Công suất lạnh : 90W
• Có khóa an toàn đối với vòi nóng

H. CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH WPU 8910
• Kiểu dáng sang trọng, tinh tế
• Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
• Bình úp 20L 
• Nhiệt độ nóng từ 85oC – 95oC
• Nhiệt độ lạnh từ 6oC – 12oC
• Công suất nóng : 500W
• Công suất lạnh : 90W
• Có khóa an toàn đối với hệ thống vòi lấy nước nóng
• Dung tích bình chứa nước nóng và lạnh lớn hơn

G. CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH EPU – 030S
• Kiểu dáng hiện đại, sang trọng, tinh tế
• Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
• Tích hợp hệ thống lọc nước RO 6 cấp lọc có lõi nano bạc, lọc trực tiếp 
nước sinh hoạt gia đình thành nước tinh khiết nóng và lạnh và tăng 
cường khả năng diệt khuẩn trong nước
• Nhiệt độ nóng từ 85oC – 95oC
• Nhiệt độ lạnh từ 6oC – 12oC
• Công suất nóng : 500W
• Công suất lạnh : 90W
• Vòi lấy nước hiện đại, sử dụng chung cho cả hai bên nóng và lạnh
• Có nút ấn an toàn đối với hệ thống nóng
• Dung tích bình chứa nước nóng và lạnh lớn hơn
• Vật liệu thân thiện với môi trường và an toàn với người sử dụng.
• Khi lắp đặt, tiến hành tháo khay hứng nước ở mặt trước, tháo vít bắt mặt 
ốp trước, sau đó kết hợp đồng thời vừa ấn xuống, vừa kéo mặt ốp trước ra 
phía ngoài.

G. CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH HC300
• Kiểu dáng sang trọng, tinh tế
• Bình nước được đặt trong thân máy, đem lại kiểu dáng gon nhẹ 
và thuận tiện, dễ dàng khi thay thế bình nước
• Nhiệt độ nóng từ 85oC – 95oC
• Nhiệt độ lạnh từ 6oC – 12oC
• Công suất nóng : 500W
• Công suất lạnh : 90W
• Có khóa an toàn đối với vòi nóng
• Dung tích bình chứa nước lạnh lớn hơn

H. CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH HC300 R.O
• Kiểu dáng sang trọng, tinh tế
• Được tích hợp hệ thống lọc RO 5 cấp lọc tiêu chuẩn trong thân 
máy, lọc trực tiếp ra nước tinh khiết nóng và lạnh.
• Nhiệt độ nóng từ 85oC – 95oC
• Nhiệt độ lạnh từ 6oC – 12oC
• Công suất nóng : 500W
• Công suất lạnh : 90W
• Có khóa an toàn đối với vòi nóng
• Dung tích bình chứa nước lạnh lớn hơn

G. CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH GD500
• Kiểu dáng sang trọng, tinh tế           • Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
• Bình úp 20L quen thuộc                     • Nhiệt độ nóng từ 85oC – 95oC
• Nhiệt độ lạnh từ 6oC – 12oC             • Công suất nóng : 500W
• Công suất lạnh : 90W
• Có khóa an toàn đối với vòi nóng
• Dung tích bình chứa nước nóng và lạnh lớn hơn
• Có công tắc nguồn và công tắc nóng riêng biệt. Công tắc nguồn có khả 
năng tắt hoạt động của Blog, tuy nhiên đèn hiển thị bên lạnh và đèn nguồn 
vẫn sáng.
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1.4. TƯ VẤN VÀ KHUYẾN CÁO CHUYÊN MÔN CHO KHÁCH HÀNG

A. KIỂM TRA TÌNH TRẠNG, ĐÁNH GIÁ HAO MÒN CỦA CÁC VẬT TƯ, LINH KIỆN:
• Đánh giá bằng cảm quan : độ bẩn của các lõi lọc, tình trạng gỉ sét, bùn đất, hao mòn, oxy hóa….
• Đánh giá dựa vào thời gian : Khách hàng thay thế lõi lọc lâu chưa? Đã tới định kỳ cần thay thế lõi 
lọc hay chưa? Lưu lượng khách hàng sử dụng nước trong 1 ngày là bao nhiêu?...
• Đánh giá dựa vào thiết bị đo : 
- Sử dụng đồng hồ đo áp lực để đánh giá độ bẩn của các lõi lọc thô, khả năng làm việc của bơm…
- Sử dụng đồng hồ điện tử để đánh giá, kiểm tra tình trạng hoạt động của các linh kiện điện: van áp 
thấp, van áp cao, bơm, adaptor…
- Sử dụng bút TDS, giấy pH để kiểm tra tác dụng của các lõi lọc tạo vị, tạo khoáng…đã hết tác dụng 
hay chưa?

B. TƯ VẤN VÀ KHUYẾN CÁO CHUYÊN MÔN CHO KHÁCH HÀNG:
- Muốn tư vấn tốt cho khách hàng, trước tiên, kỹ thuật viên phải nắm rõ về sản phẩm mà mình đang 
tư vấn, thông số của tất cả các linh kiện, các lõi lọc…

- Dựa vào hiểu biết của mình để đưa ra những khuyến cáo chính xác, tư vấn về cách sử dụng, bảo quản 
máy và thời gian thay thế các lõi lọc, linh kiện phù hợp để đảm bảo được độ bền của sản phẩm và chất 
lượng nước tinh khiết được duy trì.

- Ví dụ : 

+ Khuyến cáo khách hàng nên thay thế các lõi lọc thô thường xuyên và theo định kỳ. 
Đối với lõi lọc số 1 : định kỳ thay thế 3÷4 tháng (tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước đầu vào và 
lưu lượng nước tinh khiết sử dụng/ngày ).
Đối với lõi lọc số 2 và 3 : định kỳ thay thế 6÷8 tháng (tùy thuộc vào chất lượng nguồn nướccấp đầu 
vào và lưu lượng nướctinh khiết  sử dụng/ngày ).

Căn cứ vào mốc thời gian cụ thể khách hàng thay lõi trước đó để đưa ra mốc thời gian tiếp theo cần 
thay thế lõi. Như vậy, TTDVKH vừa có thể chủ động theo dõi để chăm sóc khách hàng, gọi điện nhắc 
khách về thời gian thay lõi tiếp theo, đồng thời khách hàng cũng có thể chủ động thay thế lõi khi 
cần thiết. 

Ví dụ: Thời gian thay thế lõi trước đó là 3/2015 thì thời gian thay thế lõi tiếp theo đối với lõi số 1 dự 
kiến là vào tháng 6/2015, lõi số 2 và số 3 dự kiến là vào 9/2015. (tùy thuộc vào chất lượng nguồn 
nước cấp đầu vào và lưu lượng nước sử dụng/ngày ).

- Xin ý kiến khách hàng góp ý về Chất lượng dịch vụ của TTDVKH nhằm nâng cao được khả năng chăm 
sóc khách hàng cũng như sửa chữa và khắc phục những thiếu xót trong quá trình triển khai công việc. 
Xây dựng hình ảnh kỹ thuật viên TTDVKH KAROFI đồng thời nâng cao thương hiệu công ty Cổ phần 
KAROFI Việt Nam.

  

CHƯƠNG II

KỸ NĂNG LẮP ĐẶT

2.1. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT.

• Khảo sát vị trí lắp đặt và đưa ra phương án lắp đặt tối ưu nhất cho khách hàng cũng 

như thuận tiện cho việc thi công lắp đặt:
- Việc khảo sát trước vị trí lắp đặt, vị trí đường nước cấp vào, vị trí đường cấp điện là khâu chuẩn bị quan 
trọng trước khi lắp đặt bất kỳ sản phẩm nào. Nó quyết định lớn tới thời gian thi công, lắp đặt cũng như 
thuận tiện cho việc sử dụng ,và bảo quản máy của khách hàng trong quá trình sử dụng.
- Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì máy lọc nước cũng như các sản phẩm khác cần được lắp đặt tại 
nơi thông thoáng, tránh điều kiện ẩm thấp, rêu mốc… tuy nhiên, không phải vị trí lắp đặt nào cũng có 
thể đáp ứng được yêu cầu trên, nên với vai trò của người kỹ thuật, bạn cần đưa ra được những khuyến 
cáo và lời khuyên tốt nhất dành cho khách hàng. Ví dụ như nếu lắp máy dưới gầm chậu rửa, chạn bát 
thì nên giữ vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau dọn hàng ngày, tránh kiến gián, côn trùng, ẩm mốc có thể 
xâm nhập…

• Kiểm tra kỹ toàn bộ sản phẩm trước khi lắp đặt:

- Trước khi lắp đặt bất kỳ sản phẩm nào, kỹ thuật viên cần phải kiểm tra tình trạng ban đầu của sản 
phẩm trước.
- Kiểm tra hình dáng bên ngoài : không móp méo, không biến dạng, không bị va đập…
- Kiểm tra số lượng các phụ kiện đi kèm : đầy đủ phụ kiện, giấy tờ, sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo 
hành…(nếu thiếu cần báo cáo lại ngay để bổ sung).
- Đối với máy lọc nước, cần đặc biệt lưu ý, kiểm tra lại toàn bộ tất cả các cút ốc, các vị trí kết nối được 
quấn băng tan đã được siết chặt và quấn đầy đủ băng tan hay chưa để tránh hiện tượng rò gỉ nước sau 
quá trình lắp đặt và trong khi khách hàng sử dụng.
- Đối với cây nước nóng lạnh, cần kiểm tra nút xả cặn ở phía sau thân máy có bị gãy hay không, toàn bộ 
thân vỏ có bị móp méo, cong vênh gì không trước khi cắm điện, cho nước vào sử dụng.

• Kiểm tra áp lực nguồn nước cấp đầu vào:
- Đối với nguồn áp lực nước yếu : Có thể “đấu tắt van áp thấp” 
để cấp điện cho máy hoạt động.
- Đối với nguồn nước có áp lực nước lớn : ( >3kg/cm2):
+ Tại vị trí khóa chia nước đầu vào: Cần ấn chặt dây RO 3/8 qua 
khấc kim loại ở trên thân khóa sau đó sử dụng cờ lê 16 hoặc mỏ 
lết để siết chặt, tối ưu lực liên kết giữa khóa và dây RO.
+ Tại vị trí cút ốc cấp nước đầu vào cốc số 1: Cần phải quấn băng 
tan từ 10 – 12 vòng tại cút đầu vào cốc số 1 để gia tăng khả năng 
côn siết khi vặn ốc. 
-  Sau đó vặn gá ốc vào cút và ấn chặt dây RO 3/8 vào sâu trong 
cút với kích thước khoảng 30mm.
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- Sau đó sử dụng lực của cánh tay để kéo thử dây R.O, có thể vừa kéo, 
vừa giật với 1 lực vừa phải để kiểm tra khả năng liên kết giữa cút nối và 
dây RO.
- Nếu dây bị tuột, cắt đi 1 đoạn khoảng 40mm, sau đó tiến hành quấn lại 
băng tan và siết với lực lớn hơn. Nếu vẫn không đạt yêu cầu, cần thay 
thế đoạn dây RO đó hoặc thay thế cút ốc đầu vào cốc số 1.
- Nếu dây không bị tuột, khuyến cáo kỹ thuật viên cần tháo ốc ra và 
kiểm tra dấu vết trên sợi dây RO đã đạt yêu cầu để đảm bảo khả năng 
kết nối hay chưa? Nếu đã đạt yêu cầu như hình vẽ, tiếp tục cắt đi 1 đoạn 
khoảng 40mm và lặp lại thao tác quấn băng tan và siết chặt như vừa rồi. 
( hình ảnh biến dạng của dây RO  dưới tác dụng của lực kéo khi cút ốc đã 
được quấn băng tan và siết chặt)

• Lưu ý khi lắp đặt màng R.O:
- Khi lắp đặt màng R.O cần đảm bảo điều kiện vệ sinh sạch sẽ, tuyệt đối không được cầm tay trực tiếp 
vào màng RO.
- Nên sử dụng găng tay y tế để đảm bảo vệ sinh, nếu không có găng tay thì nên sử dụng chính vỏ bao 
nilong của màng để cầm vào màng.
- Khi lắp màng, đưa màng vào trong cốc màng từ từ, lựa và xoay màng để phần đuôi màng tiếp xúc 
được vào chính giữa của lỗ màng, sau đó mới tiến hành siết nắp cốc để ép màng vào từ từ. Tránh hiện 
tượng cố tình ấn và siết, sẽ gây sứt đuôi màng và miệng lỗ, gây hư hỏng màng và cốc màng RO, gây 
ảnh hưởng tới chất lượng nước tinh khiết.

2.2. QUY TRÌNH LẮP ĐĂT MÁY LỌC NƯỚC KAROFI

1 2 3

4 5   6

Chia tách nguồn nước sinh 
hoạt của gia đình vào máy lọc 
nước KAROFI.

Lắp đường dây cấp nước đầu 
vào tại cốc số 1 ( cần quấn 
băng tan và siết chặt tay).

-Nới lỏng các cốc 1,2,3 để tiến 
hành xả không khí ra khỏi hệ 
thống.
- Sau đó, siết chặt lại và tiến 
hành xả rửa các lõi lọc thô 1,2,3 
đặc biệt là lõi than hoạt tính 
OCB trong 5 – 10 phút

Lắp đặt bình áp nhưng tạm 
thời khóa bình áp lại, không 
cho nước xuống bình áp 

- Mở khóa cấp nước xuống bình áp. Sau 30 -45 phút, nước đầy bình áp, cần tháo bình áp mang ra 
ngoài xả sạch toàn bộ nước trong bình áp đi rồi lắp đặt lại như cũ.
- Hướng dẫn khách hàng tiếp tục xả rửa bình áp từ 2-3 lần và xả rửa toàn bộ hệ thống khoảng 40 – 
50 lít nước sau đó mới sử dụng. 

Tiến hành xả rửa lần lượt tất cả 
các quả loc tạo vị, tạo khoáng 
từ 10 – 15 phút 

Lắp vòi sử dụng và cũng tiến 
hành xả rửa vòi từ 5 -10 phút 

Bóc màng RO và thấm màng 
bằng nước tinh khiết Aqua±na

Lắp đặt màng RO và tiến hành 
xả rửa màng trong 5 -10 phút

Bóc vỏ các lõi lọc thô 1,2,3 

87  9

 10
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+ Số Serial, PXKNB của sản phẩm, Tên Nhân Viên QC, Ngày Xuất Kho
+ Kiểm tra ngày mua sản phẩm (dựa vào thông tin trên phiếu bảo hành, hóa đơn mua hàng)
+ Kiểm tra thông tin về nơi bán sản phẩm (tên đại lý/NPP/Siêu thị, địa chỉ, sđt liên hệ…)

• Xử lý sự cố đang gặp phải:
+ Xác nhận hiện trạng linh kiện, sản phẩm đang bị lỗi, đánh giá sơ bộ nguyên nhân gây ra sự cố.

+ Lưu giữ lại các chi tiết, linh kiện của sản phẩm liên quan tới việc phát sinh sự cố.

+ Khắc phục, xử lý sự cố kịp thời để khách hàng có thể tiếp tục an tâm, sử dụng sản phẩm của KAROFI.

+ Lập phiếu đề nghị bảo hành kèm theo phiếu bảo hành có đầy đủ thông tin khách hàng gửi tới BP.Bảo 

hành để được xử lý.

CHƯƠNG III

KỸ NĂNG XỬ LÝ SỰ CỐ

3.1.  NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH SỬA CHỮA 
          & BẢO HÀNH SẢN PHẨM

• Kiểm tra sơ bộ bằng mắt thường hình dáng bên ngoài sản phẩm, vị trí đặt sản phẩm 

xem có dấu hiệu xê dịch, móp méo, có lỗi gì đang xảy ra không trước khi tiến hành bảo 

trì, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo hành sản phẩm.

• Kiểm tra các thông tin về sản phẩm:

2.3 . QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

Về cơ bản, quy trình lắp đặt cây nước nóng lạnh đơn giản hơn so với máy lọc nước khá nhiều. Tuy 
nhiên, kỹ thuật viên cũng cần lưu ý ở một số điểm như sau:

1 2

Úp bình nước lên trên hoặc đưa 
nước vào trong thân máy.
- Đóng cánh cửa và cắm điện để 
kiểm tra tình trạng hoạt động 
của bơm, sự rò gỉ nước của các 
linh kiện, mối nối (nếu có). 

3

Bật công tắc hệ thống nóng 
và hệ thống lạnh ở phía sau 
máy để kiểm tra hoạt động 
của Blog làm lạnh và hệ 
thống nóng 

4

Hướng dẫn khách hàng bảo quản và sử 
dụng sản phẩm.
- Điền đầy đủ thông tin khách hàng vào 
Phiếu Bảo Hành sản phẩm.
- Lập Biên Bản Nghiệm Thu Lắp Đặt và 
Sửa Chữa (nếu có).

Xả toàn bộ lượng nước đầu tiên được 
bơm lên khoang chứa để xả rửa các 
cặn bẩn và xả rửa đường ống.
- Đối với các model cây nước nóng 
lạnh tích hợp hệ thống lọc RO, bắt 
buộc phải tiến hành xả rửa như đối với 
máy lọc nước thông thường

Số Serial và ngày xuất kho Số PXKNB Tên nhân viên QC
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3.2. NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI MÁY LỌC NƯỚC

• MÁY LỌC NƯỚC KHÔNG HOẠT ĐỘNG

• MÁY LỌC NƯỚC HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC, LÂU NGẮT HOẶC KHÔNG NGẮT

+ Khi máy không hoạt động, việc đầu tiên cần kiểm tra là nguồn điện cấp đầu vào: ổ cắm, công 

tắc, dây dẫn điện…có tốt hay không?

+ Đấu tắt van áp thấp sẽ xảy ra 2 trường hợp: máy hoạt động và máy không hoạt động.

- Máy hoạt động: cần kiểm tra nước cấp đầu vào có hay không? Lõi lọc có tắc bẩn hay không?  Nếu  

tất cả vẫn tốt thì có thể van áp thấp hỏng cần phải thay thế.

- Máy không hoạt động: vẫn tiếp tục đấu tắt van áp thấp và  đấu tắt tiếp van áp cao để kiểm tra.

+ Đấu tắt van áp caosẽ xảy ra 2 trường hợp: máy hoạt động và máy không hoạt động.

- Máy hoạt động: Van áp cao đang bị hỏng, cần thay thế van mới.

- Máy không hoạt động: Cần kiểm tra tới Adaptor, xem Adaptor có đủ 24V hay không?

+ Nếu đủ 24V: có thể là bơm hỏng, cần thay thế bơm mới

+ Nếu không đủ 24V: nghĩa là Adaptor hỏng, cần thay thế Adaptor mới.

Trường hợp máy chạy không dừng, lâu ngắt, đầu tiên cần khóa van bình áp để kiểm tra. Có thể xảy ra 3 
trường hợp: Máy không ngắt, máy ngắt, máy dừng rồi lại ngắt liên tục.

+ Trường hợp Khóa van bình áp mà máy ko ngắt, cần kiểm tra đường nước tinh khiết tại đầu T33 (dây 
xanh) có chảy bình thường hay không?
- Nếu Chảy thành dòng: Nghĩa là van áp cao đang hỏng, cần thay thế. Hoặc nếu thay van áp cao rồi mà 
máy vẫn lâu ngắt thì kiểm tra áp lực hơi bình áp. Bơm lại hơi bình áp từ 0,7 – 0, 8 kg/cm2.
- Nếu Chảy yếu: Cần lần lượt kiểm tra các linh kiện sau:

Các lõi lọc thô 1,2,3 có bị tắc, bẩn hay không? : thay thế lõi 1,2,3.
Van FLOW có bị thủng hay không ? : thay thế van FLOW mới.
Màng R.O có bị tắc hay không ? (Bịt tay vào đường nước thải khoảng 10–15s, nếu không giữ được 
nghĩa là màng bị tắc): Thay thế màng R.O.
Adaptor có đủ 24V không ? (dùng đồng hồ đo):Thay thế Adaptor mới.
Bơm có đủ áp lực hay không? (Bịt giữ tay vào đầu đẩy của bơm trong khoảng 10 – 15s, nếu giữ được 
thì nghĩa là bơm yếu). Thay thế bơm mới.

+ Trường hợp máy chạy rồi lại ngắt rồi lại chạy lại, rồi lại ngắt, liên tục:
- Các lõi lọc thô 1,2,3 có bị tắc, bẩn hay không? : thay thế lõi 1,2,3.
- Khóa bình áp, nếu nước thải ko chảy nữa thì thay van 1 chiều mới hoặc kiểm tra đường nước lên vòi có 
bị dò rỉ ở đâu không?
- Kiểm tra đường nước tinh khiết màu xanh, tại cút chữ T đầu T33 có bị ấn sâu quá hay không?
- Đối với máy thông minh, kiểm tra lại giắc cắm tại chân hộp vi mạch, cần thiết có thể thay thế dây và 
thay thế hộp vi mạch thông minh mới.

MÁY KHÔNG CHẠY 1

2
3

Đấu tắt van áp thấp Máy chạy

Ktra lõi số 1,2,3 Bẩn thì thay 1,2,3

Chảy thành dòng

Van áp cao hỏng

Thay thế van áp cao

Van áp thấp hỏng Thay van áp thấp

Đấu tắt van áp cao

Máy chạy Máy không chạy

Van áp cao hỏng

Adaptor bị hỏng

Thay Adaptor mới

Thay van mới

Máy bơm hỏng

Thay bơm mới

Máy không chạy

Kiểm tra Adaptor xem có đủ 24V không
P/S: Dùng đồng hồ vạn năng hoặc đấu 

van điện tử rực tiếp với Adaptor

Đủ 24V
P/s: Van điện tử hoạt động 

bình thường

Không đủ 24V
P/s: Van điện tử 

không hoạt động

Ổ cắm không có điện, tiếp xúc không tốt

Dây diện bị đứt

Ktra van cấp nước 
cốc  1 đang khóa

Mở van cấp

MÁY CHẠY KHÔNG DỪNG

Chạy không dừng, lâu ngắt

Nước tinh khiết chảy 
thành dòng hay nhỏ

Chảy
yếu 

Bình áp yếu hơi

Bơm lại hơi  0,7 - 
0,8kg/cm2 hoặc 
thay thế bình áp

Kiểm tra các lõi lọc thô có bị tắc bẩn 
hay không

Kiểm tra van Flow có bị thủng
 hay không

Kiểm tra màng RO có bị tắc
 hay không

Kiểm tra Adaptor có đủ 24V
 hay không

Kiểm tra bơm có đủ áp lực 
hay không ( Bằng đồng hồ 
đo áp lực hoặc giư tay tại 
đầu đẩy của bơm trong 

khoảng 15-20s) Lõi lọc thô số 
1 bị tắc

Van 1 chiều hỏng hoặc 
dò rỉ đường nước tinh 

khiết lên vòi

Chạy một lúc ngắt rồi
lại chạy

Thay thế lõi lọc
1,2,3

Thay thế
Flow mới

Thay thế
màng R.O

Thay thế
Adaptor

Thay thế
bơm
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3.3.  LỖI THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH 

• CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KHÔNG HOẠT ĐỘNG

• SỰ CỐ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NÓNG VÀ HỆ THỐNG LẠNH :
A.ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NÓNG

• NƯỚC TINH KHIẾT TRÊN VÒI RA YẾU HOẶC KHÔNG CÓ NƯỚC TINH KHIẾT

Trường hợp nước tinh khiết ra yếu hoặc không có nước tinh khiết, trước hết cần kiểm tra bình áp:

  + Bình áp nặng: nghĩa là bình áp chứa đầy nước, khi đó cần kiểm tra áp suất hơi trong bình áp. Tháo 

bình áp mang ra ngoài, mở van bình áp. 

    - Nếu nước phun ra khỏe -> kiểm tra các lõi tạo vị, tạo khoáng có bị tắc không? Các cút góc có bắt 

quá sâu, quá chặt vào trong lõi tạo vị không?(nới lỏng cút góc ). Vòi sử dụng có bị tắc hay không? ->  

Nếu tắc thì thay thế.

    - Nếu nước phun ra yếu -> Bình áp bị xuống hơi, áp suất giảm ->Bơm lại hơi bình áp từ 0,7 – 0,8 

kg/cm2. Nếu bơm hơi lại vẫn không được thì thay bình áp mới.

  + Bình áp nhẹ: Nghĩa là bình áp không có nước. Cần phải kiểm tra lại các linh kiện : 

- Nguồn nước cấp đầu vào. - Màng R.O.

- Các lõi lọc thô 1,2,3. - Adaptor 24V.

- Van Flow. - Bơm.

(Cách kiểm tra giống như ở trường hợp máy chạy không dừng).

Trường hợp cây nước không hoạt động, cần phải kiểm tra:

+ Nguồn điện cung cấp cho máy: Kiểm tra ổ cắm, dây dẫn, phích cắm…

+ Kiểm tra công tắc reset tại relaynhiệt 95: trường hợp “quá nhiêt” xảy ra ( hệ thống làm nóng hoạt 

động ở trạng thái không được cung cấp nước relay nhiệt 95 sẽ tự động ngắt để bảo vệ hệ thống làm 

nóng, đói với model HC02W và HC300W thì được tích hợp cơ cấu bảo vệ thệ thống nóng vào mạch 

điều khiển, khi bồn nóng chưa đủ nước hệ thống nóng sẽ không làm việc ).

+ Cây hoạt động bình thường nhưng đèn LED hiển thị nguồn không sáng: thay thế LED nguồn khác

Kiểm tra bình áp

Bình áp nặng

Thay lõi tạo vị mới Thay bình áp mới

Thay vòi mới

CÂY NƯỚC KHÔNG HOẠT ĐỘNG

SỰ CỐ HỆ THỐNG NÓNG LẠNH

Nước tinh khiết ra yếu không có 
nước tinh khiết

Thay thế lõi lọc
1,2,3

Bể hết nước
bơm thêm nước

Thay thế
Flow mới

Thay thế
màng R.O

Kiểm tra nguồn điện
cấp vào máy

Thay thế
Adaptor

Thay thế
bơm

Kiểm tra áp suất hơi 
trong bình

Kiểm tra cút góc, lõi 
tạo vị, vòi sử dụng

Bơm lại áp suất bình 
áp 0,7 - 0,8kg/cm2

Nước phun 
ra khỏe

Nước tinh 
khiết yếu

Kiểm tra
ổ điện

Nước tinh 
khiết yếu

Bình áp nhẹ

Kiểm tra các lõi lọc thô có bị tắc bẩn 
hay không

Kiểm tra van Flow có bị thủng
 hay không

Kiểm tra màng RO có bị tắc
 hay không

Kiểm tra Adaptor có đủ 24V
 hay không

Kiểm tra bơm có đủ áp lực 
hay không ( Bằng đồng hồ 
đo áp lực hoặc giư tay tại 
đầu đẩy của bơm trong 

khoảng 15-20s) 

Nước cấp đầu vào

Cây nước không hoạt động

Kiểm tra phích cắm, dây
dẫn điện, các nút nối

Kiểm tra công tắc reset tại
cảm biến bảo vệ

Cây hoạt động nhưng
đèn nguồn không sáng

Ấn lại công tắc reset Thay LED nguồn khác

Đèn đun 
nóng sáng

KHÔNG CÓ NƯỚC NÓNG

Vòi nóng 
bị tắc

Kiểm tra 
SW phao

Chết LED 
nóng

Thay thế Thay thế Thay thế Thay thế

Đã ấn nút khóa 
an toàn chưa

Kiểm tra 
SW nóng

Kiểm tra 
phao nóng

Kiểm tra mạch
điều khiển

Điều chỉnh hoặc 
thay thế

Bật hoặc
thay thế

Hướng dẫn
sử dụng

Đèn đun nóng
không sáng
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+ Khi KHÔNG CÓ NƯỚC NÓNG, cần kiểm tra Led hiển thị hệ thống nóng có sáng hay không?

+ Nếu SÁNG, nghĩa là HT Nóng làm việc bình thường, nhưng tại sao lại không có nước nóng? Khi đó cần 

kiểm tra:

   - VÒI NÓNG có bị tắc hay không? (nếu tắc thì thay thế). 

   - Người sử dụng lấy nước đã ấn KHÓA AN TOÀN chưa? (hướng dẫn sử dụng).

+ Nếu KHÔNG SÁNG, cần lần lượt kiểm tra các vấn đề sau:

- Công tắc Nóng đã được bật hay chưa? (bật lại hoặc thay thế)

- Công tắc Phao có hoạt động bình thường không? ( Thay thế 

công tắc mới).

- Phao NÓNG đang gặp vấn đề, cần điều chỉnh Phao thấp 

xuống so với phao bơm hoặc thay thế

- Nếu vẫn có nước nóng mà đèn LED không sáng, cần thay thế 

LED nóng.

- Có thể mạch điều khiển bị hỏng, cần phải thay thế mạch mới.

+ Khi KHÔNG CÓ NƯỚC LẠNH, cần kiểm tra Đèn làm lạnh có sáng hay không?

+ Nếu SÁNG, kiểm tra BLOCK có làm việc hay không? Nếu BLOCK có làm việc nhưng nước không lạnh:

   - Kiểm tra xem BLOCK có bị dò rỉ môi chất làm lạnh hay không?

   - Kiểm tra FILL lọc ẩm có bị tắc hay không?

+ Nếu BLOCK không làm việc, cần kiểm tra hệ thống dây điện dẫn xuống BLOCK và Cảm Biến Lạnh xem có bị 

Hỏng hay không?

+ Trường hợp ĐÈN LÀM LẠNH KHÔNG SÁNG, cũng cần phải kiểm tra hệ thống dây dẫn điện xuống BLOCK, 

kiểm tra CẢM BIẾN LẠNH.

+ Nếu hệ thống vẫn làm việc bình thường, vẫn có nước lạnh bình thường, nhưng LED LẠNH không sáng, nghĩa 

là cháy LED LẠNH, cần phải thay thế.

Khi Bơm làm việc bình thường, có thể xảy ra 2 trường hợp:

- Bơm làm việc bình thường, hút nước lên nhưng không ngắt bơm, gây   
tràn nước, cần kiểm tra Hệ thống Phao và Công tắc Phao

 - Khi Bơm làm việc bình thường nhưng không hút được nước lên, cần 

kiểm tra:

  + Bình chứa còn nước hay không?

  + Kiểm tra cút góc đầu cần hút có lỏng, có hở hay không? (Thay thế 

nếu cần)

  + Kiểm tra cút góc đầu hút của Bơm có lỏng, có hở hay không? (Thay 
thế nếu cần)

+ Khi Bơm không làm việc, cần kiểm tra:

 - Công tắc cánh cửa. (Cửa đóng khít hay chưa)

 - Hệ thống Phao và Công Tắc Phao. (Chỉnh sửa hoặc thay thế).

 - Nếu cả 2 nguyên nhân trên đều tốt, cần kiểm tra vi mạch điều khiển. 

Cần thiết thì thay thế 1 mạch điều khiển khác để kiểm tra.

 - Cần kiểm tra Bơm có trục trặc không? Nếu cần thì thay thế.

B. ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẠNH

• SỰ CỐ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG BƠM

KHÔNG CÓ NƯỚC LẠNH

HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM

Đèn làm lạnh sáng Đèn lạnh không sáng

Kiểm tra Block có làm việc hay không

Kiểm tra dò gỉ ga Kiểm tra dây dẫn BLOCK Kiểm tra LED lạnh

Thay thế LED lạnhKiểm tra cảm biến lạnhKiểm tra �ll lọc ẩm

Bơm làm việc Bơm không làm việc

Hút được nước Không hút được nước

Vi mạch điều khiển

Hút không ngắt

Kiểm tra chương
trình Phao và phao

Kiểm tra công
tắc cánh cửa

Kiểm tra Phao
và CT Phao

Bình còn 
hút được 
nước hay 

không

Kiểm tra 
cút góc 
và cần 

hút

Kiểm tra 
cút góc 
và đầu 

bơm

Bơm hỏng

Thay thế
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3.4. NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI QUẠT PHUN SƯƠNG

HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC

Quạt không hoạt động • Điện không được cấp

• Mạch điều khiển bị hỏng
• Roto bị hỏng hoặc dây dẫn
  điện lên roto bị đứt

• Kiểm tra nguồn điện

• Kiểm tra, sửa chữa, thay thế
mạch điều khiển

• Kiểm tra dây dẫn, sửa chữa
hoặc thay thế roto

Quạt hoạt động liên tục 
không tắt được (ít gặp)

• Mạch điều khiển bị hỏng • Kiểm tra, sửa chữa, thay thế
mạch điều khiển

Quạt hoạt động nhưng 
đèn hiển thị không sáng 

(ít gặp)

• Đèn led mạch hiển thị bị • Kiểm tra, sửa chữa, thay thế
mạch điều khiển

Quạt không phun sương • Hết nước

• Hỏng mạch nguồn phun sương

• Hỏng bộ phun sương

• Kiểm tra, bổ sung nước

• Sửa chữa, thay thế mạch
nguồn phun sương

• Sửa chữa, thay thế

Quạt phát ra tiếng kêu 
tit tit

• Bị di chuyển trong quá trình
hoạt động

• Mực nước trong bình chứa hết

• Tránh di chuyển quạt khi
quạt đang hoạt động

• Bổ sung thêm nước

Bộ điều khiển không 
hoạt động

• Hết pin

• Bộ điều khiển hỏng

• Mạch điều khiển bị hỏng

• Thay thế pin

• Sửa chữa, thay thế bộ
điều khiển

• Kiểm tra, sửa chữa, thay  
thế mạch điều khiển

Quạt bị dò nước • Xê dịch trong quá trình
hoạt động

• Gioăng cao su ở bộ phun
sương bị thoái hóa

• Bình chứa nước bị nứt, vỡ

• Tránh xê dịch quạt trong 
quá trình hoạt động

• Thay thế gioăng cao su

• Thay thế bình chứa

CHƯƠNG IV

KỸ NĂNG LẮNG NGHE KHÁCH HÀNG

4.1 .LẮNG NGHE KHÁCH HÀNG

• KHÁI NIỆM : 
-  Lắng nghe là “sự nghe” bằng cả trái tim, nắm rõ và hiểu biết về bản chất của vấn đề, từ đó suy ngẫm, 
chia sẻ, thay đổi thái độ, hành động và lời nói.
- Lắng nghe là nghe một cách tập trung và có mục đích để thu nhận thông điệp
- Lắng nghe là sẵn sàng đón nhận, hiểu thông đIệp từ người khác và nghe được những cảm xúc trong 
giao tiếp
- Lắng nghe là chú ý nghe kết hợp quan sát
- Lắng nghe là một khả năng và cũng là một nghệ thuật để hiểu được những gì mà người khác truyền 
đạt bằng lời hay bằng ngôn ngữ phi lời nói
- Lắng nghe là cấp độ cao hơn nghe, vì nó cần sự cố gắng và tác động của trí tuệ
- Lắng nghe gì?
- Suy nghĩ: quan điểm, ý kiến, thông tin …
- Trái tim: cảm xúc, trạng thái, tâm tư tình cảm…
- Động cơ: ý trí, động lực, lý do, nhu cầu

• RÀO CẢN KHIẾN LẮNG NGHE KÉM HIỆU QUẢ: 
Các yếu tố khách quan :
- Âm thanh, ánh sáng, tiếng ồn xung quanh, môi trường nghe…
- Thính giác có vấn đề.
- Thời gian và không gian nghe.
- Công nghệ : chất lượng cuộc gọi ,chất lượng mạng, chất lượng tai phone...
- Các yếu tố chủ quan : 
- Người nghe: 
- Thái độ lắng nghe chưa tốt.(không muốn nghe, bắt buộc phải nghe)
- Thiếu quan sát, có thành kiến tiêu cực
- Lỗi nhận thức : phức tạp hóa vấn đề, đọc trước suy nghĩ người khác, đoán trước thông điệp và dán 
nhãn cho sự việc…
- Người nói :
- Giọng nói : nói nhanh, hoặc quá chậm, nói quá nhỏ hoặc quá to…
- Cách diễn đạt : nói dài dòng, nói lan man, phức tạp hóa vấn đề, truyền đạt quá nhiều thông tin…
- Tính cách : nhút nhát, rụt rè, thiếu tự tin trong khi diễn đạt, khi nói
- Ngôn từ : sử dụng từ địa phương, tiếng nói, ngôn từ thiếu văn hóa..
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4.2. KHAI THÁC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

• PHÂN LOẠI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
Phân loại theo mục đích hỏi
- Mục đích khách hàng gọi điện tới để yêu cầu cung cấp thông tin
- Yêu cầu xử lý tình huống sự cố, sửa chữa, bảo hành sản phẩm
- Gọi trêu đùa…

Phân loại theo cách đặt câu hỏi
- Sử dụng các câu hỏi đóng : “Có đúng không ạ? Đã thay lõi bao giờ chưa ạ…?” 
Để xác nhận hoặc kiểm tra câu trả lời và để  có thể chuyển hướng đề tài khi khách hàng nói quá nhiều 
hoặc các cuộc gọi trêu đùa.
- Sử dụng các câu hỏi mở : “Anh (chị) có thể choem biết thêm về tình trạng của máy được không 
ạ?”...Để thăm dò và thu thập thông tin, khuyến khích các câu trả lời một cách chi tiết hơn từ khách 
hàng, khuyến khích một cuộc đối thoại với khách hàng để khách hàng có thể chia sẻ tối đa, tự do, cởi 
mở, cho nhiều thông tin hơn.

Sai lầm trong khi đặt câu hỏi
- Có thái độ nghi vấn: “Anh (chị) có phải đang đứng cạnh máy thật không?”
- Các câu hỏi kiểu xin lỗi hoặc thiếu kiên quyết : “ Xin lỗi đã làm phiền anh (chị), Bây giờ không phải 
thời gian tốt à? Em gọi chỉ muốn hỏi anh(chị) vài câu?”
- Câu hỏi kiểu tự nguyện trả lời : “ Có phải là anh thấy chưa cần thay lõi…?”. “Nếu thấy không cần thiết 
thì anh(chị) không cần phải…?”
- Câu hỏi có – không : 
“ Anh có đang quan tâm tới gói dịch vụ này? Gói dịch vụ này có phù hợp với anh không ?”

• TRÌNH TỪ KHAI THÁC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Trình tự đặt câu hỏi
- Đặt các câu hỏi tình huống
- Các câu hỏi để khám phá, tìm hiểu bản chất của sự việc mà khách hàng đang trao đổi: “thời gian sử 
dụng máy lâu chưa?”“Mua tại đại lý nào?”“Đã thay thế các lõi lọc lâu chưa?”“Máy đang gặp sự cố gì?...”
- Các câu hỏi gợi ý : “Có phải lỗi anh(chị) đang gặp phải là như thế này…?”.“Anh(chị) có thể cho em biết 
thêm về lịch sử hoạt động của máy được không ạ?...”
- Các câu hỏi giải pháp : “Em có thể cử nhân viên kỹ thuật tới kiểm tra và khắc phục sự cố chho anh(chị) 
được không ạ?...” 

• PHÂN LOẠI LẮNG NGHE:
Lắng nghe thu thập thông tin
- Đặt câu hỏi linh hoạt, chủ động khơi gợi thông tin…
- Biết cách khống chế thông tin
- Linh hoạt, cần bằng và xoay chuyển thông tin.

Lắng nghe đánh giá và phân tích
- Ghi chép thông tin
- Tập trung, phán đoán trước ý đồ
- Tổng kết lại vấn đề.
Lắng nghe thấu cảm
- Tập trung lắng nghe
- Lắng nghe cảm nhận bằng các tất cả giác quan
- Khuyến khích trao đổi thông tin
- Phản hồi lại thông tin.

• BIỂU THỊ SỰ THẤU CẢM TRONG LẮNG NGHE
- Biểu thị bằng ngôn từ
- Yêu cầu phải có : tiếng đệm theo : à, ừ, dạ, vâng… (không nên lạm dụng)
- Ngôn từ phù hợp với giác quan : dạ em thấy, dạ em nghe, dạ em hiểu…
- Biểu thị phi ngôn từ
- Ánh mắt.
- Nét mặt
- Nụ cười
- Cử chỉ
- Tư thế

ĐỂ LẮNG NGHE HIỆU QUẢ :
- Tìm kiếm, khai thác thông tin hợp lý, chính xác
- Xác minh lại thông tin
- Kiểm soát cảm xúc bản thân
- Lắng nghe một cách chủ động và tập trung

PHÂN LOẠI LẮNG NGHE

Lắng nghe
thấu cảm

Lắng nghe
đánh giá

& phântích

Lắng nghe
thu thập
thông tin
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A. QUY ĐỊNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM CỦA KAROFI:
1, Địa điểm bảo hành:

Các sản phẩm do Công ty Cổ phần KAROFI Việt Nam phân phối trên thị trường được bảo hành tại các 
đại lý, nhà phân phối ủy quyền của Công ty trên toàn quốc.

2. Sản phẩm và thời hạn bảo hành:

Sản phẩm máy lọc nước RO KAROFI được bảo hành 02 năm cho toàn bộ phần điện bị lỗi do nhà sản 
xuất.

Không bảo hành các vật tư tiêu hao như : Lõi số 1,2,3, màng RO, lõi T33 và các lõi lọc phụ trợ, tạo vị, 
tạo khoáng khác.

3. Điều kiện bảo hành miễn phí:

- Xuất trình phiếu bảo hành ngay khi yêu cầu dịch vụ.

- Phiếu bảo hành được điền đầy đủ thông tin và có đăng ký bảo hành.

- Sản phẩm còn nguyên tem bảo hành, đang trong thời hạn bảo hành.

- Những hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất.

- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích gia dụng.

4. Điều kiện bảo hành có tính phí:

- Sản phẩm không còn trong điều kiện bảo hành.

- Sản phẩm hỏng do các yếu tố bên ngoài tác động : thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn…

- Sản phẩm hỏng do lỗi của người sử dụng : sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện, nguồn nước không 

thích hợp, nứt bể và va đập do vận chuyển, có dấu hiệu tự ý sửa chữa trước khi có nhân viên bảo 

hành kiểm tra, hướng dẫn.

- Phiếu bảo hành không phù hợp, tem bảo hành có dấu hiệu bị cạo sửa, rách, nát.

5. Thời gian tiếp nhận và trả hàng bảo hành:

Đối với TTDVKH, thời gian bảo hành sản phẩm là 24 giờ được tính từ khi bộ phận bảo hành tiếp nhận 

sản phẩm bị lỗi , tiến hành sửa chữa, bảo hành đến khi xuất trả. (tùy thuộc vào một số điều kiện và 

hoàn cảnh cụ thể mà thời gian trên có thể rút ngắn hoặc kéo dài).

Đối với đại lý, NPP trên toàn quốc, thời gian bảo hành sản phẩm là 7 ngàylàm việcđược tính từ khi bộ 

phận bảo hành tiếp nhận sản phẩm bị lỗi , tiến hành sửa chữa, bảo hành đến khi xuất trả theo đơn 

hàng hoặc gửi xe khách. (tùy thuộc vào vị trí địa lý và một số điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà thời 

gian trên có thể rút ngắn hoặc kéo dài).

CHƯƠNG V

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
SẢN PHẨM KAROFI

5.1. NHỮNG LƯU Ý CHUNG KHI TIẾN HÀNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

• Kỹ thuật viên cần nắm vững về chính sách và quy định bảo hành sản phẩm của KAROFI.

• Nắm vững quy trình xử lý sự cố cũng như quy trình, lưu đồ bảo hành sản phẩm.

• Trước khi tiến hành bảo hành, cần kiểm tra :
Kiểm tra sơ bộ bằng mắt thường hình dáng bên ngoài sản phẩm, vị trí đặt sản phẩm xem có dấu hiệu 
xê dịch, móp méo, có lỗi gì đang xảy ra không trước khi tiến hành sửa chữa và bảo hành sản phẩm.
Kỹ thuật viên và khách hàng cùng tiến hành xác định nguyên nhân hư hỏng của linh kiện, sản phẩm 
(cần thiết nên xác nhận bằng văn bản có kèm hình ảnh).
Yêu cầu khách hàng xuất trình Phiếu Bảo Hành Sản Phẩm của Karo± để kiểm tra và được sửa chữa, bảo 
hành miễn phí. (áp dụng tính phí thay thế vật tư, linh kiện nếu không phải sản phẩm của Karo±).
Lập Phiếu Đề Nghị Bảo Hành tại nhà khách hàng, có điền đầy đủ thông tin khách, thông tin sản phẩm 
bị lỗi kèm chữ kí xác nhận của khách hàng, và mang về TTDVKH để tiến hành bảo hành sản phẩm.

5.2. QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM CỦA KAROFI
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B. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI MỚI SẢN PHẨM CỦA KAROFI
I. Đối với khách hàng:

- Khi gặp vấn đề, sự cố về các sản phẩm của Karo±, khách hàng phải xuất trình đầy đủ Phiếu Bảo 
Hành có điền đầy đủ thông tin  bao gồm:
+  Tên sản phẩm: Máy lọc nước, Cây nước nóng lạnh…
+ Tên model: KT60 (máy lọc nước 6 cấp lọc, bình áp thép), KN8I (máy lọc nước thông minh 8 cấp lọc, 
bình áp nhựa)…
+ Số serial:…. 
+ Họ tên khách hàng:….
+ SDT liên hệ…..
+ Ngày mua sản phẩm:….
+ Nơi mua/Tên đại lý/NPP:….

- Sau khi khách hàng mua sản phẩm, cần yêu cầu Nhân viên lắp đặt, Đại Lý/ NPP, điền đầy đủ các 
thông tin trên Phiếu Bảo Hành và gửi về công ty KAROFI trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua sản 
phẩm.

- Sản phẩm chỉ được bảo hành miễn phí khi Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, tem bảo hành trên sản 
phẩm không bị rách, thông tin trên Phiếu bảo hành rõ ràng, không bị tẩy xóa và được đăng kí bảo 
hành tại công ty KAROFI.

II. Đối với Đại Lý/Nhà Phân Phối:
- Sau khi tiến hành lắp đặt sản phẩm cho khách hàng, nhân viên lắp đặt của Đại lý, NPP phải  có trách 

nhiệm điền đầy đủ thông tin của Khách hàng cũng như thông tin của sản phẩm vào Phiếu Bảo Hành.

- Sau đó Phiếu bảo hành được chia làm 3 phần: 

+ Phần giao cho khách hàng

+ Phần Đại lý/NPP giữ lại

+ Phần đăng ký bảo hành gửi về công ty.

Đại lý/NPP có trách nhiệm gửi Phiếu đăng ký bảo hành về công ty KAROFI để đăng ký 
bảo hành sản phẩm cho khách hàng.
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C. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KỸ THUẬT, NHÂN VIÊN XỬ LÝ SỰ CỐ, KỸ THUẬT TTDVKH
- Khi tiếp nhận trường hợp phát sinh sự cố, nhân viên kỹ thuật cần yêu cầu khách hàng xuất trình 
Phiếu bảo hành và nội dung trên Phiếu bảo hành cần được điền đầy đủ thông tin, nguyên vẹn, 
không bị tẩy xóa…
- Sản phẩm cần bảo hành phải còn nguyên tem bảo hành, chưa có dấu hiệu tháo mở, hay rơi, vỡ…
- Lập Phiếu Đề Nghị Bảo Hành kèm theo Phiếu Bảo Hành của Khách hàng, ghi đầy đủ thông tin và 
thực hiện bảo hành sản phẩm theo đúng Quy trình đã được phê duyệt.

D. QUY ĐỊNH BẢO HÀNH VỀ ĐỔI MỚI SẢN PHẨM
Sản phẩm khi gặp phải sự cố , phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng sẽ được tiến hành bảo hành, sửa 
chữa và đổi mới tương đương theo đúng như Quy trình bảo hành đã dược phê duyệt.
- Công ty sẽ chịu trách nhiệm đổi mới linh kiện, sản phẩm với Khách hàng, Đại lý, NPP khi Khách 
hàng, Đại lý, NPP xuất trình được Phiếu Bảo Hành và đã được đăng kí bảo hành tại công ty.( Phần 
Đăng Kí Bảo Hành này phải được gửi về công ty và sẽ được đối chiếu khi thực hiện bảo hành đổi 
mới).
- Đối với những sản phẩm mà Đại lý/NPP không gửi Phiếu đăng kí bảo hành của Khách hàng về công 
ty, công ty sẽ không chịu trách nhiệm đổi mới linh kiện, sản phẩm khi xảy ra lỗi mà Đại lý/NPP phải 
trực tiếp chịu trách nhiệm và tự chịu chi phí đổi mới hoặc sửa chữa cho Khách hàng.
- KAROFI bảo hành 2 năm đối với tất cả các linh kiện thuộc hệ thống điện nếu do lỗi của nhà sản 
xuất, không bảo hành đối với các vật tư tiêu hao phần nước như lõi lọc thô, màng R.O, các lõi lọc phụ 
trợ, bình áp…
- Riêng đối với màng R.O, công ty hỗ trợ khách hàng đổi mới sản phẩm màng R.O trong trường hợp 
màng R.O bị lỗi (tắc, thủng…) do lỗi sản xuất trong phạm vi 20 ngày kể từ ngày mua được ghi trên 
Phiếu Bảo Hành và sản phẩm đó đã được đăng kí bảo hành tại Công ty.
- Quá thời gian 20 ngày kể từ ngày mua, nếu Khách hàng, Đại lý, NPP không có Phiếu Bảo Hành hoặc 
không có đăng kí bảo hành tại công ty, công ty chỉ hỗ trợ khách hàng sục rửa màng R.O. Trong 
trường hợp không sục rửa được, khách hàng hoặc Đại lý/NPP phải tự chịu trách nhiệm và chi phí 
thay thế màng R.O.
- Đối với NVKD, kỹ thuật TTDVKH, khi tiếp nhận linh kiện, vật tư, màng R.O cần bảo hành, phải yêu 
cầu khách hàng, Đại Lý/NPP, xuất trình Phiếu Bảo Hành và mang Phiếu bảo hành về để Bộ Phận Bảo 
Hành thực hiện quy trình bảo hành. Trong trường hợp, Phiếu bảo hành bị mất, có thể chấp nhận hóa 
đơn hoặc phiếu thu có ghi rõ nội dung, thông tin khách hàng và ngày mua sản phẩm.

PHỤ LỤC 1 : CÁCH XÁC THỰC SẢN PHẨM KAROFI CHÍNH HANG




