
CẨM NANG 1000 CÁCH BẢO DƯỠNG

Quét mã xem thông tin

MẸO BẢO DƯỠNGMẸO BẢO DƯỠNG



CÁCH GIỮ CHO NÔI KHÔNG CỌT KẸT, TRÁNH LÀM PHIỀN BÉ

MẸO SỐ 0681HƯỚNG DẪN

NÔI TRẺ EM
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40® SMART STRAW® +
CỜ LÊ / TUỐC NƠ VÍT + KHĂN MICROFIBER

Dùng chai xịt đa dụng 
vòi phun thông minh 
WD-40® Smart Straw® 
xịt thẳng vào các mối 
nối và bu lông kim loại.

Vặn chặt các mối nối và 
bu lông bằng cờ lê hoặc 
tuốc nơ vít.

Lau đi phần nước còn 
thừa và để khô.

Nghe xem tiếng cọt kẹt 
phát ra từ đâu để tìm 
đúng chỗ cần sửa.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

x1

Quét mã xem thông tin



CÁCH GIỮ CHO XE ĐẠP LUÔN SẠCH BÓNG VÀ CHẠY BỀN

MẸO SỐ 0003HƯỚNG DẪN

XE ĐẠP
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40 SPECIALIST® BIKE CLEANER +          WD-40 SPECIALIST® BIKE DEGREASER +
WD-40 SPECIALIST® BIKE CHAIN DRY LUBE +          WD-40 SPECIALIST® BIKE CHAIN WET LUBE +

WD-40 SPECIALIST® BIKE CHAIN LUBE +          WD-40® SMART STRAW®

Chọn loại dầu bôi trơn sên xích xe đạp WD-40® thích hợp để bôi trơn 
xích xe. Xoay bàn đạp cho xích xe chuyển động rồi dùng vòi xịt dài 
xịt thẳng lên kín chiều dài của xích. Để nguyên cho dầu ngấm rồi 
lau đi các vết dầu thừa để tránh bụi bẩn tích tụ.
Các loại dầu bôi trơn xe đạp: 
Dầu xích ướt WD-40 Specialist® Bike Chain Wet Lube để chống nước cho xích
Dầu xích khô WD-40 Specialist® Bike Chain Dry Lube để tránh bám bẩn
Dầu xích đa dụng WD-40 Specialist® Bike Chain Lube lý tưởng khi đạp xe với 
cường độ cao trong cả điều kiện khô ráo lẫn ẩm ướt

Đừng quên vệ sinh xích xe 
bằng chất khử dầu mỡ xe 
đạp WD-40 Specialist® 
Bike Degreaser. Dùng chổi 
hoặc miếng bọt biển ướt 
cọ sạch mọi cặn bẩn cứng 
đầu. Rửa lại bằng nước rồi 
lau bằng khăn khô.

Để bảo vệ và giữ cho linh 
kiện xe luôn sáng bóng, 
đừng quên bôi trơn các chi 
tiết kim loại, bu lông, ốc 
vít, bộ tay đề và bàn đạp 
bằng chai xịt đa dụng vòi 
phun thông minh WD-40® 
Smart Straw® cho xe luôn 
chạy bền chạy khỏe.

Xịt nước lên xe để rửa 
qua bụi bẩn hoặc bùn 
đất. Sau đó, dùng chất 
vệ sinh xe đạp WD-40 
Specialist® Bike Cleaner 
xịt lên xe rồi lau sạch mọi 
bụi bẩn hoặc bùn đất còn 
sót lại bằng khăn sạch.

1. 2. 3. 4.

Đặc biệt: Hãy bôi trơn xích trước khi đạp xe để tránh hư hại do ma sát, đồng thời kéo dài tuổi thọ xích xe.

x1

x1

Quét mã xem thông tin

1 2 3

4 5 6

1

1

2

2

3

3 4

5

4
5 6

6



CÁCH LOẠI BỎ BỤI BẨN CHO ĐỒ CÔNG NGHỆ LUÔN MỚI COÓNG

MẸO SỐ 0037HƯỚNG DẪN

ĐỒ CÔNG NGHỆ
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

Dùng tăm bông đi vào 
những góc, kẽ nhỏ để làm 
sạch các loại bụi bẩn li ti.

Dùng chổi mềm phủi xung 
quanh.

Xịt khí nén khử bụi WD-40 
Specialist® Air Duster một 
lần nữa lên khắp thiết bị 
để vệ sinh thật sạch lần 
cuối.

Dùng bình xịt khí nén khử bụi 
WD-40 Specialist® Air Duster 
xịt ngắn nhưng đều tay để 
loại bỏ bụi bẩn bên ngoài 
thiết bị.

1. 2. 3. 4.

Đặc biệt: Không nên sử dụng bình xịt khí nén khử bụi WD-40 Specialist® Air Duster khi vệ sinh cảm biến để tránh hư hỏng.
Đặc biệt thích hợp đối với: Máy ảnh, máy tính, máy in, máy tính xách tay, bàn phím, thiết bị ảnh, máy quét, đồng hồ đeo tay, 

đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường, máy photocopy, điện thoại, loa, thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị khoa học.

WD-40 SPECIALIST® AIR DUSTER +
CHỔI MỀM + TĂM BÔNG

x1 x1

x1

Quét mã xem thông tin



CÁCH BÔI TRƠN DỤNG CỤ CẮM TRẠI ĐỂ CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG

MẸO SỐ 0253HƯỚNG DẪN

DỤNG CỤ CẮM TRẠI

CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40® SMART STRAW®

Bôi trơn phéc-mơ-tuya 
của lều, túi đựng đồ và 
túi ngủ để dễ kéo ra 
kéo vào hơn.

Lau sạch dung dịch trên 
các dụng cụ cắm trại 
như dao và móc leo núi 
để chống rỉ sét.

Loại bỏ bụi bẩn, bùn đất 
trên giày để tránh trơn 
trượt.

Bôi trơn các chi tiết 
xoay của con dao quân 
đội Thụy Sĩ bằng chai 
xịt đa dụng vòi phun 
thông minh WD-40® 
Smart Straw®.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

Quét mã xem thông tin



CÁCH BẢO VỆ GIOĂNG CAO SU VÀ ĐỆM CỬA SỔ ĐIỆN CỦA Ô TÔ

MẸO SỐ 0994HƯỚNG DẪN

GIOĂNG CAO SU VÀ 
ĐỆM CỬA SỔ ĐIỆN Ô TÔ

CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40 SPECIALIST® SILICONE + KHĂN MICROFIBER

x1 x1

Quét mã xem thông tin

Đặc biệt thích hợp đối với: Gioăng cao su ô tô, ống nước.

Xịt dầu bôi trơn lên miếng đệm cao su gần cửa 
sổ, cửa ra vào và nắp capo để tránh bị hở, giúp 
cửa và nắp luôn đóng chặt và tránh tình trạng 
cao su bị rạn.

Lau sạch dầu thừa để tránh dây bẩn lung tung.

1. 2.



CÁCH GIỮ CHO Ô TÔ “CÀNG CHẠY CÀNG BỀN”

MẸO SỐ 0105HƯỚNG DẪN

Ô TÔ
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

x1

        WD-40® SMART STRAW® +        WD-40 SPECIALIST® DEGREASER +        WD-40 SPECIALIST® BRAKE & PARTS CLEANER +
        WD-40 SPECIALIST® THROTTLE BODY, CARB & CHOKE CLEANER +        WD-40 SPECIALIST® BELT DRESSING +

        WD-40 SPECIALIST® MACHINE & ENGINE DEGREASER +        WD-40 SPECIALIST® CONTACT CLEANER

Để vệ sinh và bảo vệ nội thất cũng như 
ngoại thất ô tô, xịt chai xịt đa dụng vòi 
phun thông minh WD-40® Smart Straw® 
lên những chỗ dễ bị sây sát trên xe, chà 
sạch vết bẩn hoặc các loại bu lông, đinh 
ốc trên lốp.

Chai xịt đa dụng vòi phun thông minh 
WD-40® Smart Straw® cũng có thể dùng 
để xóa sạch các loại nhãn dán cả cũ 
lẫn mới, chỉ cần vừa xịt vừa bóc.  Cuối 
cùng là lau thật sạch bề mặt để loại bỏ 
vết dính còn dư.

Sử dụng chất tẩy rửa mạch điện nhanh 
khô WD-40 Specialist® Contact Cleaner 
để bảo vệ và vệ sinh các linh kiện điện 
tử trong xe. Chỉ cần xịt lên và để sản 
phẩm tự khô mà không cần lau nước 
thừa hay tháo dỡ phụ kiện nào ra.

Dưới nắp capo dính dầu mỡ bẩn? Xịt 
chất khử dầu mỡ WD-40 Specialist® 
Degreaser vào bên dưới nắp capo, linh 
kiện động cơ hoặc kính chắn gió, để 
nguyên trong vài phút rồi lau sạch nước 
bẩn còn thừa.

1. 2. 3. 4.

Loại bỏ dầu phanh, bụi bẩn và dầu mỡ 
khỏi dây phanh, đĩa phanh và phanh 
đùm mà không cần tháo dỡ nhờ chất 
tẩy rửa cụm phanh WD-40 Specialist® 
Brake & Parts Cleaner.

Dùng chất tẩy nhờn dầu mỡ cho động 
cơ và máy móc WD-40 Specialist® 
Machine & Engine Degreaser xịt lên 
động cơ để vệ sinh kỹ. Trước đó đừng 
quên tắt máy và đợi động cơ nguội hẳn 
rồi mới bắt tay vào làm. Sau khi xịt, để 
nguyên trong 5 phút rồi xả lại bằng 
nước.

Để tối ưu hóa hoạt động của bình xăng 
và cải thiện hiệu quả của hệ thống 
nhiên liệu, dùng chất tẩy rửa bộ chế 
hòa khí, bình xăng và bướm ga WD-40 
Specialist® Throttle Body, Carb & Choke 
Cleaner xịt lên bên ngoài bình xăng và 
thẳng vào họng bình hoặc bướm ga.

Để dây curoa bền hơn, không bị kẹt, 
cứng và kêu rin rít, xịt nhẹ dầu bôi trơn 
bảo dưỡng dây Cu-roa WD-40 Specialist® 
Belt Dressing lên bề mặt dây curoa lúc 
động cơ đang chạy. Tránh phun trực tiếp 
vào bánh răng.

5. 6. 7. 8.5
phút
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Quét mã xem thông tin



CÁCH TẨY VẾT BẨN DÍNH TRÊN THẢM

MẸO SỐ 0856HƯỚNG DẪN

THẢM
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

Đợi 1 phút cho dung dịch thấm 
sâu vào sợi thảm. Xịt hai lần 
nếu dùng cho vết bẩn cũ.

Dùng khăn sạch lau lại đến 
khi hết bẩn.

Xịt thẳng nước đa dụng 
WD-40® Multi-Use Product 
lên thảm.

1. 2. 3.
x1

Quét mã xem thông tin

WD-40® MULTI-USE PRODUCT + KHĂN MICROFIBER

Đặc biệt: Nếu vết bẩn lớn thì nên dùng vòi xịt lớn hơn còn vết bẩn nhỏ thì dùng vòi xịt nhỏ để xịt cho chính xác.

x1
1

phút



CÁCH TẨY VẾT SON TRÊN QUẦN ÁO

MẸO SỐ 0187HƯỚNG DẪN

QUẦN ÁO
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

Tẩm nước đa dụng 
WD-40® Multi-Use 
Product vào khăn 
sạch rồi chà lên vết 
bẩn để tẩy nhanh 
hơn.

Xịt nước đa dụng 
WD-40® Multi-Use 
Product lên mặt 
sau vết bẩn.

Sau khi tẩy xong, xả 
hoặc giặt lại quần áo 
để rửa đi phần nước 
đa dụng còn dính 
trên vải.

Đặt phần bị dính bẩn 
lên một tờ khăn giấy.

1. 2. 3. 4. x1

Quét mã xem thông tin

WD-40® MULTI-USE PRODUCT +
KHĂN MICROFIBER + KHĂN GIẤY

Đặc biệt: Nếu là vết bẩn cũ thì hãy ngâm vải trong dung dịch 
khoảng 1 đến 2 phút trước khi dùng khăn sạch chà lại.

x1

x1



CÁCH LAU SẠCH VẾT SÁP MÀU

MẸO SỐ 0754HƯỚNG DẪN

VẾT SÁP MÀU
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40® SMART STRAW® + KHĂN MICROFIBRE

Lặp lại các bước trên 
đến khi bề mặt sạch 
hết vết sáp màu.

Dùng khăn 
microfiber lau sạch 
vết sáp màu.

Dùng khăn microfiber 
khô lau lại lần cuối 
cho hết vết dung 
dịch.

Xịt thẳng vào bề mặt 
có vết sáp màu.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

Quét mã xem thông tin



CÁCH GIÚP Ổ KHÓA HẾT KẸT VÀ HẾT KÊU RIN RÍT

MẸO SỐ 0256HƯỚNG DẪN

CỬA
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

Chọc vòi của chai xịt đa dụng vòi phun 
thông minh WD-40® Smart Straw® vào 
đầu khe của bên khóa bị kẹt càng sâu 
càng tốt.

Dùng tay vặn khóa để khóa lỏng ra. Lặp lại các bước trên nếu cần.

1. 2. 3.

4. 5.

Ngoài ra có thể dùng búa gõ nhẹ vào đầu tay 
vặn theo đúng chiều để nới khóa lỏng hơn, 
nhưng việc này không bắt buộc.

Để bảo vệ các chi tiết kim loại và tránh cặn bẩn tích 
tụ trên bề mặt đã xịt, chỉ cần xịt mạnh dầu nhờn khô 
WD-40 Specialist® Dry Lube lên là được.

Đặc biệt thích hợp đối với: Ổ khóa, ray trượt cửa sổ, bản lề

WD-40® SMART STRAW® +
WD-40 SPECIALIST® DRY LUBE + BÚA (KHÔNG BẮT BUỘC)

x1

Quét mã xem thông tin

1

1 1

2

2

1 2



CÁCH BÔI TRƠN VÒNG QUAY ĐỒ CHƠI CHO CHUỘT HAMSTER

MẸO SỐ 0206HƯỚNG DẪN

VÒNG QUAY ĐỒ CHƠI 
CHO CHUỘT HAMSTER

CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

Gỡ vòng quay khỏi lồng và tháo ra. Cắm vòi xịt rồi xịt thẳng vào trục và 
bản lề của vòng quay.

Dùng tăm bông quét vào các khe kẽ 
nhỏ hơn để đảm bảo bôi trơn tất cả 
mọi chi tiết.

1.

4. 5.

2. 3.

Lắp vòng quay lại và thử xoay vài 
vòng xem có bị rít không.

Để khô khoảng vài giờ trước khi gắn 
lại vào lồng.

Quét mã xem thông tin

WD-40® SMART STRAW® +
KHĂN MICROFIBER + TĂM BÔNG

x1 x1

x1



CÁCH LÀM CẦU LÀ HẾT ỌP ẸP

MẸO SỐ 0380HƯỚNG DẪN

CẦU LÀ
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40® SMART STRAW®

x1

Lộn ngược cầu là. Dựng chân cầu là lên. Xịt chai xịt đa dụng vòi phun thông 
minh WD-40® Smart Straw® vào các 
mối nối và chốt vặn kim loại.

1.

4. 5.

2. 3.

Xịt thêm lên thanh kim loại hoặc tấm 
lót và cả các lỗ trên tấm lót.

Từ từ nâng lên đặt xuống chân bàn để 
dung dịch thẩm thấu tốt hơn.

Quét mã xem thông tin



CÁCH GỠ KẸT PHÉC-MƠ-TUYA CHO ÁO KHOÁC THỂ THAO

MẸO SỐ 0810HƯỚNG DẪN

PHÉC-MƠ-TUYA ÁO 
KHOÁC THỂ THAO

CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40® SMART STRAW® + KHĂN MICROFIBRE

Vừa xịt vừa kéo 
phéc-mơ-tuya lên 
xuống để gỡ kẹt.

Cầm chai xịt đa dụng 
vòi phun thông minh 
WD-40® Smart Straw® 
xịt ngắn nhưng đều 
tay thẳng lên phéc-
mơ-tuya.

Lau sạch dung dịch 
còn thừa.

Bảo vệ áo bằng cách 
đặt một chiếc khăn 
trong áo, dọc theo 
phéc-mơ-tuya.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

Quét mã xem thông tin



MÁY HÚT MÙI

MẸO SỐ 0177HƯỚNG DẪN

CÁCH VỆ SINH DẦU MỠ TRÊN MÁY HÚT MÙI TRONG NHÀ

x1 x1

CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

Dùng khăn sạch lau kỹ 
máy hút mùi để loại bỏ 
dầu mỡ và cáu bẩn.

Dùng chất khử dầu 
mỡ WD-40 Specialist® 
Degreaser xịt vào máy 
hút mùi rồi để nguyên 
trong 2 phút.

Giặt sạch khăn rồi lặp 
lại các bước trên cho 
tới khi máy hút mùi 
sạch hẳn.

Lau đi những mẩu, 
miếng thức ăn thừa.

WD-40 SPECIALIST® DEGREASER + KHĂN MICROFIBER

1. 2. 3. 4.
2

phút. Quét mã xem thông tin



CÁCH TẨY VẾT MỰC DÍNH TRÊN CẶP

MẸO SỐ 0712HƯỚNG DẪN

CẶP DA
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

Đặc biệt: Bạn cũng có thể dùng dung dịch này lau cặp da để làm mềm kết hợp bảo vệ da.

WD-40® MULTI-USE PRODUCT

Dùng khăn sạch lau 
vết mực.

Để nguyên trong 1 
đến 2 phút.

Lặp lại các bước trên 
tới khi tẩy được vết 
mực.

Xịt thẳng nước đa 
dụng WD-40® Multi-Use 
Product lên cặp.

1. 2. 3. 4.

2
phút

x1 x1

Quét mã xem thông tin



CÁCH GỠ CÁC MẨU LEGO BỊ KẸT VÀO VỚI NHAU

MẸO SỐ 0567HƯỚNG DẪN

LEGO
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40® SMART STRAW® + KHĂN MICROFIBRE

Rời ra được thật này! Thử vừa lắc vừa kéo 
xem có rời ra không.

Lau sạch dung dịch 
thừa để đảm bảo an 
toàn khi chơi.

Xịt chai xịt đa dụng 
vòi phun thông minh 
WD-40® Smart Straw® 
dọc theo chỗ nối giữa 
các mẩu lego bị kẹt.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

Quét mã xem thông tin



CÁCH CHÀ RỈ SÉT KHỎI CHÂN GHẾ ĐỂ TRÔNG LẠI NHƯ MỚI

MẸO SỐ 0671HƯỚNG DẪN

GHẾ KIM LOẠI
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40® SMART STRAW®

Cực kỳ phù hợp cho các đồ ngoại thất kim loại để ngoài trời.

Chà qua các 
phần bị rỉ sét 
trên ghế.

1. Xịt một ít dung 
dịch lên rồi 
chờ 1 đến 2 
phút.

2. Lau đi những 
phần rỉ sét.

3.

Nếu rỉ sét 
cứng đầu thì 
có thể dùng cọ 
để chà sạch rỉ 
sét.

4. Lặp lại các 
bước trên đến 
khi hết rỉ sét.

5. Cầm chai xịt đa 
dụng vòi phun 
thông minh 
WD-40® Smart 
Straw® xịt một 
lớp lên các chi 
tiết kim loại để 
chống rỉ sét.

6.

2
phút

x1 x1

x1

Quét mã xem thông tin



CÁCH LAU GƯƠNG SẠCH VẾT NƯỚC ĐỂ CHỤP ẢNH TỰ SƯỚNG THẬT LONG LANH

MẸO SỐ 0885HƯỚNG DẪN

GƯƠNG
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40® SMART STRAW® + KHĂN MICROFIBRE

Lau sạch mọi vết 
nước và vết mờ bằng 
khăn khô sạch.

Để nguyên một thời 
gian cho dung dịch 
thẩm thấu và phá vỡ 
liên kết giữa vết nước 
với mặt gương.

Xịt thêm và lau lại 
lần nữa để mặt 
gương sáng bóng, 
sạch bong.

Xịt chai xịt đa dụng 
vòi phun thông minh 
WD-40® Smart Straw® 
lên mặt gương.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

Quét mã xem thông tin



2

CÁCH GIỮ CHO XE MÁY LUÔN NHƯ MỚI VÀ CHẠY KHỎE

MẸO SỐ 0072HƯỚNG DẪN

XE MÁY
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

Loại bỏ cáu bẩn, bùn đất trên 
calip phanh mà không cần 
tháo ra bằng chất tẩy rửa cụm 
phanh WD-40 Specialist® 
Brake & Parts Cleaner.

Một tay quay bánh sau, một tay 
cầm chai dầu xích đa dụng 
WD-40 Specialist® Bike Chain 
Lube xịt vào mặt trong của sên 
xích. Lau sạch phần dầu thừa 
bằng khăn sạch.

Để giữ gìn vẻ ngoài của chiếc 
xe, vệ sinh bằng chai xịt đa 
dụng vòi phun thông minh 
WD-40® Smart Straw® để lau 
sạch vết dầu mỡ và chống rỉ 
sét. 

Tẩy dầu trên sên xích, xịt mạnh 
chất tẩy nhờn dầu mỡ cho động 
cơ và máy móc WD-40 Specialist® 
Machine & Engine Degreaser lên 
sên xích, để nguyên trong 2 đến 
3 phút rồi lau sạch.

1. 2. 3. 4. x1 x1

Đặc biệt: Hãy thường xuyên sử dụng WD-40® Smart Straw® để loại bỏ hơi ẩm khỏi bugi đánh lửa, nhất là trong mùa mưa lũ.
Sản phẩm này có công dụng kháng nước, chống ăn mòn và rỉ sét.

2
phút

WD-40 SPECIALIST® MACHINE & ENGINE DEGREASER +
WD-40 SPECIALIST® CHAIN LUBE +          WD-40 SPECIALIST® BRAKE & PARTS CLEANER +

WD-40® SMART STRAW® + MICROFIBRE CLOTH

1

1

3

3

2
4

4

1 2 3 4

Quét mã xem thông tin



CÁCH SỬA NẮP ĐÀN DƯƠNG CẦM BỊ RÍT ĐỂ GIAI ĐIỆU NGỌT NGÀO HƠN

MẸO SỐ 0505HƯỚNG DẪN

NẮP ĐÀN 
DƯƠNG CẦM

CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

Tìm đúng chốt bản lề rồi tháo ra cho 
tiện bôi trơn bản lề.

Dùng kìm xoay chốt ngược chiều kim 
đồng hồ để kéo dần ra.

Dùng khăn giấy hoặc vải microfiber 
lau sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rỉ sét trên 
tấm và chốt bản lề.

1. 2. 3.

Sau khi vệ sinh xong, xịt thêm một lớp 
dung dịch để chống rỉ sét.

Lắp lại bản lề rồi đóng mở nắp đàn vài 
lần cho dung dịch thấm sâu vào mọi 
khe kẽ.

Xịt thêm một lớp dung dịch lên bản lề 
rồi lau đi nước thừa là xong.

4. 5. 6.

Quét mã xem thông tin

WD-40® SMART STRAW® + KÌM

x1 x1

x1



CÁCH XỊT BAY CÁC LOẠI NHÃN DÁN

MẸO SỐ 0040HƯỚNG DẪN

NHÃN DÁN
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40® MULTI-USE PRODUCT + KHĂN MICROFIBER

x1 x1

Quét mã xem thông tin

Xịt từ góc chỗ bạn bắt đầu bóc nhãn 
dán.

Vừa xịt vừa bóc nhãn dán cho tới khi 
bóc hết ra.

Lau sạch vết còn lại bằng khăn sạch.

1.

4. 5.

2. 3.

Xịt một lớp nữa lên bề mặt nếu bề 
mặt vẫn còn dính.

Lau sạch bằng khăn microfibre.



CÁCH GỠ KẸT KHÓA VALI ĐỂ SẴN SÀNG CHO HÀNH TRÌNH MỚI

MẸO SỐ 0934HƯỚNG DẪN

CHỐT KHÓA VALI
CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

WD-40® SMART STRAW® + KHĂN MICROFIBRE

Ấn giữ chốt khóa để 
chỗ kẹt lỏng ra.

Bôi trơn bên trong 
chốt và nắp khóa.

Lau sạch nước thừa.Lay các chi tiết trên 
khóa để tìm chỗ bị 
kẹt cứng.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

Quét mã xem thông tin

Đặc biệt thích hợp đối với: Quai vali, phéc-mơ-tuya của cặp hoặc túi



CÁCH VỆ SINH CẦN ĐIỀU KHIỂN CHO NHẠY ĐỂ CHƠI ĐƯỢC LÂU HƠN

MẸO SỐ 0256HƯỚNG DẪN

CẦN ĐIỀU KHIỂN
CHƠI ĐIỆN TỬ

CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

        WD-40® MULTI-USE PRODUCT +        WD-40 SPECIALIST® CONTACT CLEANER 
+ KHĂN MICROFIBER + TĂM

Dùng tăm nhấc nắp silicone bên dưới 
cần điều khiển lên.

Xịt nước đa dụng WD-40® Multi-Use 
Product xuống dưới nắp silicone. Chỉ 
nhấn xịt một lần.

Xoay cần điều khiển và để nguyên 
2 phút.

1.

4. 5.

2. 3.

Sau đó, dùng chất tẩy rửa mạch điện 
WD-40 Specialist® Contact Cleaner xịt 2 
đến 3 lần bên dưới nắp bảo vệ silicone.

Tiếp tục xoay cần điều khiển 5 phút. 
Nhớ lau sạch phần nước thừa.

x1
2

phút

5
phút

2

2

1

1

1 2

Quét mã xem thông tin



x1

x1

GỖ

MẸO SỐ 0272HƯỚNG DẪN

CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

CÁCH BẢO VỆ DỤNG CỤ NGHỀ MỘC VÀ GIỮ CHO BỀ MẶT XẺ LUÔN TRƠN 
LÁNG ĐỂ CẮT NGỌT HƠN

WD-40® MULTI-USE PRODUCT +
WD-40 SPECIALIST® DRY LUBE + KHĂN MICROFIBER

Xịt nước đa dụng WD-40® Multi-Use 
Product lên dụng cụ làm mộc để 
chống rỉ sét và giữ cho lưỡi cưa luôn 
sắc bén.

Dùng khăn chà sạch dụng cụ và phủ 
lên để bảo quản tốt hơn.

Đối với các dụng cụ làm mộc hạng 
nặng như cưa bàn, dùng máy hút bụi 
hoặc chổi để vệ sinh lưỡi cưa.

1.

4. 5.

2. 3.

Xoay vòi xịt của chai dầu nhờn khô 
WD-40 Specialist® Dry Lube vào khu 
vực cần xịt và xịt thẳng vào.

Đợi dụng cụ khô là có thể dùng được!

1

1

2

2

1 2

Quét mã xem thông tin



CÁCH XỊT VỆ SINH ĐỂ ĐIỀU HÒA PHẢ GIÓ MÁT HƠN

MẸO SỐ 0138HƯỚNG DẪN

CHẤT TẨY 
RỬA ĐIỀU HÒA 3 TRONG 1

CẦN CÓHỌC MẸO HAY

CÁCH LÀM

Ngắt nguồn điện điều hòa và rút phích 
cắm. An toàn là trên hết!

Tháo bộ lọc rồi rửa sạch bụi. Xịt chất tẩy rửa máy điều hòa không khí 
Chất tẩy rửa điều hòa 3 trong 1 lên cánh 
quạt dàn lạnh theo chiều ngang từ trái 
qua phải. Để nguyên 2 phút.

1.

4. 5.

2. 3.

Không cần rửa lại, lắp bộ lọc vào vị 
trí cũ.

Bật điều hòa 15 phút để hút hết bụi 
bẩn ra theo đường ống xả.

2
phút

15
phút

Quét mã xem thông tin

x1 x1

CHẤT TẨY RỬA ĐIỀU HÒA 3 TRONG 1


