Quạt đứng lửng cánh 30cm (Sử dụng trong gia đình)
Model

KLV-30DC
(Loại điều khiển từ xa động cơ DC)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
(Phiếu bảo hành)
đính ở bìa sau

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã chọn mua sản
phẩm của chúng tôi
● Vui lòng đọc kỹ “Hướng dẫn sử dụng” này trước khi
sử dụng để sử dụng sản phẩm đúng cách.
● Vui lòng bảo quản “Hướng dẫn sử dụng” này cẩn
thận.
● Trường hợp “Hướng dẫn sử dụng” này bị mất, vui
lòng liên hệ với cửa hàng bán sản phẩm.
● Quạt này là loại sử dụng thông thường trong gia đình.
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Kiểm tra quạt sử dụng nhiều năm
Kiểm tra định kỳ

Trong khi sử dụng nếu thấy có các hiện
tượng sau phải ngắt nguồn điện, rút phích
cắm điện ra khỏi ổ cắm, liên hệ với cửa hàng
nơi đã mua sản phẩm.

● Bật công tắc nhưng cánh quạt không quay.
● Cánh quạt quay, nhưng quay rất chậm và không đều.
● Động cơ nóng bất thường hoặc hư hỏng.
● Dây nguồn bị uốn gập hoặc hư hỏng.
● Khi chạm dây nguồn thì cánh quạt quay hoặc không quay,
không ổn định.
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Lưu ý khi sử dụng (Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ)
● Xin hướng dẫn các hạng mục bắt buộc phải tuân thủ để sử dụng quạt an toàn và đúng cách, ngăn ngừa trước các thiệt hại về tài sản và nguy
hại cho người sử dụng hay người khác.
● Các hiển thị trình bên dưới nhằm mục đích phân loại và giải thích mức độ nguy hiểm và thiệt hại phát sinh khi sử dụng không đúng cách.

NGUY HIỂM (DANGER)

Nhãn này cho thấy khả năng được dự đoán sắp xảy ra nguy hiểm chết người, thương tích
nghiêm trọng hoặc hỏa hoạn nếu không để ý đến hiển thị này và sử dụng không đúng cách.

CẢNH BÁO (WARNING)

Nhãn này cho thấy khả năng được dự đoán có thể gây nguy hiểm chết người, thương tích
nghiêm trọng hoặc hỏa hoạn nếu để ý đến hiển thị này và sử dụng không đúng cách.

CHÚ Ý (CAUTION)

Nhãn này cho thấy khả năng được dự đoán có thể gây thương tích nhẹ hay thiệt hại tài sản
nếu không để ý đến hiển thị này và sử dụng không đúng cách.

● Phân loại nội dung phải tuân thủ bằng các hiển thị hình ảnh sau:
Hiển thị bằng hình ảnh này là các nội
dung bị “cấm”.

Hiển thị bằng hình ảnh này là các nội
dung bắt buộc phải “hướng dẫn”.

● Hạng mục “yêu cầu”, “khuyến cáo” trong văn bản giải thích là nội dung được ghi để sử dụng quạt đúng cách.

NGUY HIỂM (DANGER)
● Khi bất thường (có mùi khét) phải tắt quạt, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, liên hệ với cửa hàng nơi
đã mua quạt.
Khi bất thường mà vẫn tiếp tục bật quạt sẽ là gây hỏa hoạn, chập điện và hư hỏng.
Hơn nữa, trường hợp đã sử dụng nhiều năm, sản phẩm có thể bị lỗi do giảm tuổi thọ sử dụng.
Nếu cứ tiếp tục sử dụng với tình trạng đó, có thể gây tai nạn. Phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, liên hệ với
cửa hàng nơi đã mua quạt hoặc PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG của công ty chúng tôi nhờ kiểm tra định kỳ.

Rút phích
cắm điện

CẢNH BÁO (WARNING)
● Đây là sản phẩm chuyên dụng tại
Việt Nam. Không sử dụng nguồn
điện khác ngoài AC 220
Nếu sử dụng nguồn điện khác ngoài
AC 220 sẽ làm các bộ phận điện bị
quá nhiệt, gây hỏa hoạn hay giật điện.
● Không sử dụng ổ cắm hoặc thiết bị
đi dây vượt quá định mức của nó.
Nếu vượt quá định mức như sử
dụng ổ cắm nhiều đầu có thể gây
cháy, điện giật hoặc phích cắm
điện bị nóng lên bất thường hay
biến dạng.
● Xác nhận xem phích cắm điện
có bị dính bụi không, cắm vào
sâu bên trong cắm không để bị
lỏng.
Trường hợp bị dính bụi hay kết nối
không hoàn toàn sẽ gây hỏa hoạn
hay điện giật. Khi bụi tích tụ trên
phích cắm điện, phải vệ sinh định
kỳ (1~2 lần / tháng).
● Không làm hư hỏng dây nguồn
hay phích cắm điện. Không làm
trầy xước, gia công, uốn cong,
xoắn, kéo căng, gia nhiệt, để vật
nặng đè lên. Ngoài ra, không để
kẹt vào khe cửa. Trong khi sử
dụng, không bó dây nguồn bằng
dây bó hay dây kim loại.
Để nguyên dây nguồn bị trầy xước
mà sử dụng sẽ gây hỏa hoạn, điện
giật hay đoản mạch.
● Không cắm hay chạm phích cắm
điện hay bộ phận hoạt động
bằng tay ướt.
Có thể gây giật điện.
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CẤM

● Không sử dụng dây nguồn bị
vật nặng hay sản phẩm đè lên.
Có thể làm hư hỏng dây nguồn.
Nếu để dây nguồn bị đè lên mà
sử dụng có thể gây hỏa hoạn
hay giật điện.

CẤM

● Không tắt quạt bằng cách rút
phích cắm ra.
Có thể gây hỏa hoạn hay điện giật.
CẤM

XÁC
NHẬN

CẤM

CẤM TAY
ƯỚT

CẤM
● Cất túi nilông dùng để bọc quạt
xa tầm tay của trẻ em
Có thể gây ngạt hay tử vong khi
mang chồng vào.

Bảo quản xa
tầm tay trẻ em

● Không đổ nước vào trực tiếp,
không để dính nước hoặc sử
dụng ở nơi có độ ẩm cao hay
dễ bị dính nước như trong
phòng tắm.
Cấm ướt
Nếu dính nước, nước thấm vào
nước
bên trong, làm giảm khả năng cách
điện, có thể gây hỏa hoạn,điện giật hay rò rỉ điện.
Nếu bị dính nước, phải ngừng sử dụng liên hệ với cửa hàng nơi
bán quạt hoặc PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG của công ty
chúng tôi.
● Không dùng để thổi khí dễ cháy
(như thuốc trừ sâu). Không sử
dụng ở những nơi có hay tích
tụ khí dễ cháy.
Nếu gas rò rỉ và tồn động ở xung
quanh quạt, có thể gây ra hỏa
hoạn, hư hỏng hoặc đổi màu.

CẤM

Suối nước nóng

CẢNH BÁO (WARNING)
● Không đặt quần áo hay đồ giặt
lên quạt hay đặt gần quạt.
Có thể bị kẹt trong bộ phận chuyển
động gây hư hỏng.
CẤM
● Không đặt các vật bằng kim loại
như ghim và kim hoặc đưa ngón
tay vào khe giữa phần động cơ,
phần chuyển động hoặc lồng
quạt.
Có thể chạm phải các bộ phân bên
trong hoặc quá nóng gây cháy, điện
giật hoặc thương tích.

CẤM

● Không được đặt ở nơi tiếp xúc
với không khí nóng, chẳng hạn
như trên hoặc xung quanh các
thiết bị đốt, phát nhiệt.
Có thể gây hư hỏng hoặc biến dạng.

CẤM

● Không bật hay nhấn nút điều chỉnh chiều cao mà
không gắn cánh, lồng quạt hoặc đế mâm quạt.
Có thể gây thương tích.
Ống có thể văng ra ngoài, rất nguy hiểm.
Trục động cơ bắt đầu quay, rất nguy hiểm.
● Tuyệt đối không cải tạo thay đổi.
Ngoài ra, những người không
phải là kỹ thuật viên sữa chữa
tuyệt đối không được tháo rời,
sửa chữa hoặc cải tạo thay đổi.
Vì có thể gây cháy, giật điện hay
thương tích, vui lòng liên hệ cửa
hàng nơi đã mua quạt hoặc
PHÒNG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG
của công ty chúng tôi.
● Sửa chữa phải liên lạc với cửa hàng mua sản
phẩm hoặc PHÒNG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG của
công ty chúng tôi.
Khi tự mình sửa chữa không đúng, có vấn đề có thể
sẽ gây hỏa hoạn, điện giật.

CẤM

CẤM THÁO
RỜI

THỰC HIỆN

CHÚ Ý (CAUTION)
● Khi rút phích cắm điện, không
kéo căng dây nguồn, bắt buộc
phải giữ và rút phích cắm điện ra.
Nếu kéo căng dây nguồn để rút ra,
bên trong dây sẽ bị đứt, có thể làm
phát nhiệt và phát lửa.
● Không sử dụng khi dây nguồn
hay phích cắm điện bị hỏng hoặc
khi ổ cắm bị lỏng.
Dây nguồn hay phích cắm điện có
thể quá nóng, chảy hoặc biến dạng,
dẫn đến điện giật, đoản mạch hoặc
phát lửa. Ngoài ra, khi cảm thấy ổ
cắm bị lỏng, vui lòng thay thế ổ
cắm mới.
Nếu vẫn phát nhiệt bất thường dù
đã thay ổ cắm, hãy yêu cầu cửa
hàng nơi mua sản phẩm hoặc
PHÒNG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG
của công ty chúng tôi sữa chữa.

● Khi không sử dụng hoặc vệ
sinh phải rút phích cắm điệm
ra khỏi ổ cắm.
Có thể gây điện giật hoặc rò rỉ
điện gây cháy do giảm khả
năng cách điện.

● Không sử dụng ngoài trời.
Chuyên sử dụng trong nhà.
Có thể gây ra hư hỏng hay
điện giật.
● Không sử dụng ở những nơi sau:
Nơi có các thiết bị đốt đã đốt cháy
hoàn toàn, còn tàn lửa, dẫn lửa,
có thể gây hỏa hoạn, điện giật.
● Nơi gió thổi trực tiếp vào bếp
ga hoặc bếp dầu
● Nơi có mưa hoặc nước bắn
tung tóe.
● Nơi có nhiều dầu, bụi và bột
kim loại.

CẤM

● Không sử dụng ở nơi xung
quanh có chướng ngại vật (như
rèm cửa) hoặc không an toàn.
Có thể gây tai nạn, ngã đổ hay hư
hỏng như gãy cánh quạt.

CẤM

● Không sử dụng ở những nơi chật hẹp như khe
hở giữa tủ quần áo và đồ nội thất.
Có thể gây phát nhiệt, phát cháy hay hư hỏng.
CẤM

Cắm chặt

XÁC
NHẬN

● Không cắm phích cắm điện vào ổ cắm cho đến
khi lắp ráp xong.
Nếu đai ốc siết lồng quạt hoặc bộ phận quay bị lỏng,
có thể gây thương tích hoặc cánh quạt bị gãy.

CẤM

● Không được cố dùng lực tác động lên bộ phận chuyển động.
Nếu quạt không chuyển động, không được tác động
lực làm quạt chuyển động.
Nếu cố làm quạt chuyển động, có thể gây hư hỏng
hay bể vỡ.
Nếu cánh quạt và lồng quạt chạm vào nhau có thể
CẤM
gây hư hỏng, cánh quạt bị gãy.
● Thông gió thường xuyên khi đóng kín cửa phòng
hoặc hoạt động cùng với thiết bị đốt.
Trường hợp thông gió không đủ có thể gây thiếu oxy.

Rút phích
cắm ra

CẤM

CẤM

HƯỚNG DẪN
● Quạt này được thiết kế để sử dụng thông thường
trong nhà, vì vậy quạt không sử dụng với các mục
đích đặc biệt như duy trì, quản lý và bảo quản thực
phẩm, động vật (phòng chăn nuôi), thực vật (nhà
kính), dụng cụ có độ chính xác cao, phòng máy tính
và các sản phẩm y tế.
Ngoài ra, không được sử dụng như máy điều hòa
không khí cho thú cưng.
Có thể làm hư hỏng, giảm tuổi thọ sử dụng của chính
quạt hay các đồ vật này.
Tai nạn không lường trước có thể xảy ra.
● Không sử dụng khi đi ra ngoài
hoặc ở những nơi không có
người.
Tai nạn không lường trước có thể
xảy ra.

Tắt

CẤM

CẤM
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CHÚ Ý (CAUTION)
● Khi di chuyển phải tắt quạt, rút
phích cắm điện ra khỏi ổ cắm rồi
mới di chuyển.
Không kéo lê quạt để di chuyển.
Nâng lên và di chuyển khi di
chuyển trên sàn dễ bị trầy xước
có trải thảm hay chiếu, chỗ không
bằng phẳng, thảm có lông dài.
Có thể gây thương tích hoặc trầy
xước sàn nhà.

CẤM

● Luôn nắm phần tay cầm khi
mang vác.
Khi mang quạt sang chỗ khác,
có thể trượt tay, làm rơi ngã.
HƯỚNG DẪN
● Ngừng sử dụng nếu quạt bị rung
hoặc phát ra âm thanh bất thường.
Cánh quạt hay lồng quạt có thể bị
sứt ra làm các bộ phận rơi ra, gây
trầy xước.
● Khi sử dụng bao che quạt bán
trên thị trường, không sử dụng
khi bị dính dị vật, bụi.
Động cơ có thể quá nóng, gây tai
nạn hoặc hư hỏng.
● Không hướng gió trực tiếp vào
cơ thể trong một thời gian dài.
Có thể gây hại cho sức khỏe.
Đặc biệt, cẩn thận với trẻ sơ
sinh, người già và người bệnh.

● Không sử dụng pin khác với pin được chỉ định
cho remote.
● Không lắp pin nhầm giữa đầu và đầu .
● Không sạc, làm nóng, tháo hoặc làm đoản mạch.
CẤM
Không bỏ pin vào lửa.
● Không lắp pin đã quá "hạn sử dụng" hiển thị trên
pin hay pin đã sử dụng vào remote.
● Không sử dụng pin khác loại.
Có thể làm rò rỉ dung dịch, vỡ ra, gây bỏng hay thương tích.
Khi chạm vào chất lỏng rò rỉ ra phải rửa sạch bằng nước và đi
khám bác sĩ.
Nếu dính vào quạt, hãy lau sạch, không chạm trực tiếp vào chất
lỏng.
● Nếu pin không còn sử dụng được nữa, hãy tháo và vứt bỏ
pin ngay lập tức. Pin rất nguy hiểm nếu trẻ em nuốt phải.
Nếu nuốt phải đi khám bác sĩ ngay lập tức.
● Sau khi hết mùa sử dụng, phải tháo pin ra và bảo quản để
tránh rò rỉ dung dịch trong pin.

HƯỚNG DẪN
● Đeo găng tay khi vệ sinh.
Có thể gây thương tích.

HƯỚNG DẪN

CẤM

CẤM

● Khi bảo quản, phải bảo quản ở nơi mà những
người không biết cách vận hành quạt (đặc biệt là
trẻ em) không thể chạm vào.
Có thể gây thương tích hoặc tai nạn.

HƯỚNG DẪN

● Sử dụng remote cẩn thận. Nếu bị rơi hoặc dính nước, có thể bị hỏng không truyền tín hiệu được.
● Khoảng cách nhận tín hiệu của remote là ở phía trước dưới 3m. Nếu có thiết bị chiếu sáng điện tử (bộ
chuyển đổi) trong phòng, khoảng cách nhận tín hiệu có thể ngắn hơn.
● Hướng bộ phận phát tín hiệu của remote về phía bộ phận nhận tín hiệu của bảng điều khiển. Có thể remote
sẽ không hoạt động nếu không hướng đến bộ phận nhận tín hiệu của bảng điều khiển.
● Có thể remote sẽ không hoạt động nếu có chướng ngại vật giữa bộ phát tín hiệu của remote và bộ nhận tín
hiệu của bảng điều khiển.
● Nếu điều khiển bằng remote không hoạt động, hãy thay pin lithium mới.
● Tuổi thọ của pin lithium là khoảng 1 năm khi sử dụng bình thường. Tuy nhiên, nếu pin gần ngày "hết hạn sử
dụng" nghĩa là kỳ hạn thay pin sắp đến.
● Pin đi kèm có thể nhanh hết vì được sử dụng thử.
● Tháo pin ra nếu không sử dụng trong thời gian dài (hơn một tháng).

YÊU
CẦU

● Khi sử dụng lần đầu tiên, có thể sẽ có các mùi như mùi sơn, mùi từ bên trong thân quạt, nhưng sẽ hết mùi khi
sử dụng.
● Khi đã "tắt" quạt nhưng vẫn cắm phích cắm điện trong ổ cắm thì điện năng vẫn tiêu thụ khoảng 1 W giống
như máy tính nên bộ phận điều khiển sẽ hơi nóng, nhưng đây không phải là bất thường.
● Không bấm các nút lặp đi lặp lại một cách ngẫu hứng vì có thể gây hư hỏng.
● Quạt không có hỗ trợ nguồn máy phát điện nên phải sử dụng nguồn điện thương mại.
● Nếu có nguy cơ bị sét đánh, phải tắt quạt, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
Có thể bị hư hỏng tùy thuộc vào mức độ sét đánh.
● Vui lòng sử dụng cách các thiết bị AV hay đồng hồ vô tuyến như tivi hay radio hơn 2m.
Có thể bị nhiễu hình hay có tạp âm.
● Khi vệ sinh, vui lòng không sử dụng nước nóng trên 40°C.
Sử dụng nước nóng có thể làm biến dạng nhựa.
● Khi vệ sinh, không sử dụng xăng, chất pha loãng, cồn, bột đánh bóng, clo hay nước tẩy rửa enzyme, ... vì sẽ
làm hỏng phần nhựa.
● Khi vệ sinh, nếu sử dụng vải hóa học, phải thực hiện theo sách hướng dẫn.
● Không vứt thùng đựng quạt, vì sẽ cần khi cất quạt.

3

Tên các bộ phận và nội dung bên trong thùng
Hình dạng bên ngoài

Bảng điều khiển

Tay nắm
Lồng sau

Núm điều chỉn
hlượng gió

Đai lồng

Cánh quạt

Bật

Tắt

Hẹn giờ

Chế độ Đảo Khóa
chiều trẻ em

Nút bật / tắt

(nhấn và giữ)

Chụp động cơ
Mặt thảo
Lồng trước

Ống

Khóa đai lồng

Nút điều chỉnh chiều cao

Bảng hiển thị trên thân quạt

Bảng hiển thị
trên thân quạt

Thân quạt
Bộ phận nhận tín hiệu
Bảng điều khiển

Hẹn
giờ
Sấy
quần áo

Tiết
kiệm điện

Ngủ

Khóa
trẻ em
Đảo chiều
trái phải

Dây nguồn

Đế mâm quạt
Phích cắm điện

Linh kiện
đi kèm
Trục
động cơ

Chặn cánh

Đảo
chiều

Giờ tắt
Lượng
gió
Giờ bật

Chế độ

Remote

Tán cố định đế mâm quạt

※ Được lắp sẵn vào thân quạt khi mở thùng.

Thân quạt

Phụ kiện

Chặn lồng

Bộ phận phát tín hiệu
Vì được gia công
huỳnh quang nên
khi ở chỗ tối sẽ
phát ra sáng màu
xanh trong một
khoảng thời gian.

Ống bảo vệ
(Ống chống gỉ)
※ Được gắn vào trục
động cơ khi mở thùng.
Là vật liệu đóng thùng.

Để kiểm tra hoạt động (để dùng thử)

Xem trang 5 CHUẨN BỊ REMOTE để
lắp pin vào.
Pin lithium 1 cục

Giá treo remote
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Cách lắp ráp
Khuyến cáo

● Không thể điều chỉnh góc độ hướng lên và hướng xuống (góc nghiêng) khi không lắp cánh
quạt và lồng quạt vào. Động cơ có thể sẽ hướng lên hoặc xuống.

※Vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý về an toàn" (trang 1 đến 3) trước khi lắp ráp quạt này.

Cách lắp đế mâm quạt

Lắp cánh quạt

① Tháo tán cố định đế mâm quạt ở đáy của

Phần lõm
(Phía sau
cánh quạt)

thân quạt ra

Vặn sang trái
Thân quạt

②
Tán cố định
đế mâm quạt

Trục
động cơ

mâm quạt.
Đặt đế mâm quạt ở nơi bằng phẳng và ổ
định.
Chèn "phần nhô" ở mặt trước của đế mâm
quạt vào "phần chèn" của đế mâm quạt và
gắn móng kẹp của thân quạt (hai bên trái
phải) cho đến khi nghe thấy tiếng click.

Dây buộc
dây điện
Dây nguồn

Phần
nhô

Chốt chống xoay

Chặn cánh
Vặn sang phải
Là vật liệu đóng thùng.
Bắt buộc phải tháo ra.

Móng kẹp

Vặn sang trái

Chặn lồng

Phần chèn
Lỗ luồn dây nguồn

(Khi tháo ram nhấn móng kép phía sau đế
mâm quạt để tháo đế mâm quạt ra.)
Siết chặt phần ren giữa thân quạt và đế
mâm quạt bằng tán cố định đế mâm quạt.

②

③
Đế mâm quạt
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Tán cố định
đế mâm quạt

Yêu cầu
● Không vứt bỏ ống bảo vệ
vì nó giúp trục động cơ
không bị rỉ trong quá trình
bảo quản.

Chuẩn bị remote
①

Vặn sang phải

Tháo tán vặn, ống bảo vệ và
tán lồng quạt ra.

Ống bảo vệ

Chụp động cơ

③

● Bắt buộc phải tháo ống
bảo vệ trước khi lắp cánh
quạt.

Lắp lồng quạt sau

Trục động cơ

Đế mâm quạt

Căn chỉnh "C" ở mặt
sau của cánh quạt với
"chốt chống xoay" được
gắn trên trục động cơ và
gắn cánh quạt vào một
cách chính xác.
Vặn chặn cánh sang trái
và vặn chặt, không để bị
lỏng.

Yêu cầu

② Luồn dây nguồn qua "lỗ dây nguồn" trên đế

Thân quạt

①

Vừa nhấn phần móng kẹp
ở mặt sau của remote
sang bên phải vừa kéo
xuống.
Lắp pin lithium (CR2032
3V) vào ngăn chứa pin với
mặt "+" hướng lên trên.

Ngăn chứa pin
Móng
kẹp

Đút ngăn giữ pin vào remote.

Yêu cầu
● Pin đi kèm trong thùng là pin dùng thử nên có thể
sẽ nhanh hết.

Lồng
quạt trước

Móc

Lắp lồng quạt trước
①

Cân chỉnh "móc" của lồng quạt trước
với "dấu cân chỉnh" của lồng quạt
sau.
Dấu cân chỉnh

Móc

Khóa đai lồng
Vặn sang trái
Chặn cánh

Siết chặt
Cánh quạt

②

Vừa giữ xung quanh lồng quạt trước,
lắp vào lồng quạt sau theo thứ tự từ
phía móc.
Móc

Nhãn cánh quạt
(Vui lòng không tháo ra)
Vặn sang trái
Lồng quạt sau

Siết chặt
Chặn lồng

Khóa
đai lồng

Đai lồng

Trục động cơ
Lỗ trên
lồng quạt
(3 vị trí)

③

Chèn chính xác "khóa đai lồng" gắn
trên lồng quạt trước vào lồng quạt
sau.
Cài khóa viền

Chỗ lồi
(3 vị trí)

Căn chỉnh cho lỗ trên
lồng quạt sau (3 vị trí)
khớp với chỗ lồi trên
chụp động cơ (3 vị trí).

Chụp động cơ

Giá treo remote

Yêu cầu
● Chèn chính xác để khóa đai lồng và
xung quanh lồng quạt trước không
bị sứt ra trong quá trình sử dụng.

Lắp lồng quạt sau
Vừa giữ chặt lồng quạt sau, vừa vặn tán
lồng quạt sang phải để siết chặt.

Yêu cầu
● Vặn chắc chặn cánh và chặn lồng sao cho không bị sứt ra trong quá trình sử dụng.
● Sẽ rất nguy hiểm khi sử dụng mà lồng quạt gắn không đúng. Vui lòng kiểm tra lồng quạt được cố định chắc
chắn trước khi sử dụng.
● Nếu quạt bị đổ ngã, có thể lồng quạt trước sẽ bị sứt ra hay cánh quạt bị gãy.
Nếu quạt bị đổ ngã, hãy xác nhận rằng lồng quạt trước được gắn chắc chắn không bị lỏng do sứt ra và cánh
quạt không bị gãy.
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Cách sử dụng
● Khi cắm phích cắm điện vào ổ cắm, tiếng chuông sẽ phát ra.

Khuyến cáo

● Nếu quạt bị đổ ngã, lồng quạt trước có thể bị sứt ra, cánh quạt có thể bị gãy.
Khi quạt bị đổ ngã, kiểm tra xác nhận lồng quạt trước không bị lỏng sứt ra mà được gắn chắc
chắn và cánh quạt không bị gãy.

Yêu cầu

※ Trước khi sử dụng quạt, vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý khi sử dụng" (trang 1 đến 3).
● Khi quạt bắt đầu hoạt động sau khi cắm phích cắm điện, quạt sẽ bắt đầu hoạt động với
lượng gió cài đặt là "1".
● Nếu dừng hoạt động bằng cách nhấn "nút bật / tắt" thì sẽ xóa cài đặt "giờ tắt" và "giờ bật".
● Khi cài đặt khóa trẻ em, "đèn hiển thị khóa trẻ em" sẽ sáng lên.
● Nếu tắt quạt trong khi đang cài đặt khóa trẻ em, sẽ không thể bật quạt ngay cả khi nhấn "nút
bật / tắt". Khi bật quạt trở lại phải mở khóa khóa trẻ em.
● Khi rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, các hoạt động đã lưu sẽ bị xóa.
● Nếu xoay nhanh núm điều chỉnh lượng gió, có thể lượng gió sẽ không thay đổi, vì vậy phải
thao tác chậm rãi.

Khuyến cáo

Nút chuyển
chế độ

Nút cài
giờ tắt
Nút cài
giờ bật

Bật

Tắt Chế độ Đảo Khóa
chiều trẻ em

Nút đảo chiều

Hẹn giờ

(nhấn và giữ)

Khóa trẻ em
(nhấn và giữ)

Nút
bật / tắt

Đèn hiển thị
lượng gió

Đèn
bật / tắt

Núm điều
chỉnh lượng gió

[Bảng điều khiển chính]

Đèn hiển
thị giờ tắt
Đèn hiển thị
tiết kiệm điện,
chế độ gió

Đèn hiển
thị giờ bật
Đèn hiển thị
hẹn giờ bật
Đèn sấy
khô quần
áo

Hẹn
giờ
Sấy
quần áo

Tiết
kiệm điện

Ngủ

Khóa
trẻ em
Đảo chiều
trái phải

Đèn hiển thị
chế độ ngủ

Đèn khóa
trẻ em
Đèn hiển
thị góc đảo
chiều trái phải

Nút đảo
chiều
Nút điều
chỉnh
lượng gió
Nút
chế độ

[Bảng hiển thị trên thân quạt]

Nút tắt / mở
Đảo
chiều

Giờ tắt
Lượng
gió
Giờ bật

Chế độ

Nút cài
giờ tắt
Nút cài
giờ bật

[Remote]

Nút bật / tắt
● Khi nhấn "nút bật / tắt", nguồn điện sẽ bật lên và bắt đầu hoạt động. Nhấn “nút bật / tắt” lần nữa, quạt sẽ tắt.
● Khi tất cả các “đèn hiển thị bật / tắt”, “đèn hiển thị lượng gió” tắt hết, quạt đang ở trạng thái “tắt”.

Núm điều chỉnh lượng gió (Bảng điều khiển chính)
● Mỗi lần xoay "núm điều chỉnh lượng gió", lượng gió sẽ thay đổi, "đèn hiển thị lượng gió" sẽ nhấp nháy và sáng lên.
Khi xoay núm vặn sang phải gió sẽ mạnh lên, khi xoay sang trái gió sẽ yếu đi.
● Khi giảm lượng gió xuống dưới lượng gió tối thiểu hay tăng lượng gió hơn mức tối đa, đèn hiển thị lượng gió sẽ
nhấp nháy trong vài giây.

Nút điều chỉnh lượng gió (Remote)
● Mỗi lần bạn nhấn nút
,
, lượng gió sẽ thay đổi, "đèn hiển thị lượng gió" sẽ nhấp nháy hoặc sáng lên.
● Nếu nhấn liên tục nút điều chỉnh lượng gió sẽ chỉnh lượng gió thay đổi theo từng mức một.

Hiển thị lượng gió khi hoạt động bình thường
Có thể đặt được 32 mức lượng gió. (

Đèn hiển
thị lượng gió

「１」
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「２」

Nhấp nháy

Sáng đèn )
「３」

「 ３1 」

「 ３２ 」

Nút khóa trẻ em (nhấn và giữ)
Khuyến cáo

● Khi khóa trẻ em được cài đặt, chỉ có thể tắt quạt.
● Nếu tắt quạt trong khi khóa trẻ em đang được cài đặt, không thể bật quạt ngay cả khi nhấn
"nút bật / tắt". Khi bật quạt trở lại, hãy mở khóa trẻ em.
Khóa trẻ em

● Nếu nhấn và giữ "nút khóa trẻ em" trong khoảng 2 giây trong khi đang tắt hoặc trong khi
đang hoạt động, sẽ kích hoạt khóa trẻ em, "đền hiển thị khóa trẻ em" sáng lên. Khi đang
ở chế độ khóa trẻ em, không thể nhấn các nút.
Nếu nhấn và giữ "nút khóa trẻ em" trong khoảng 2 giây lần nữa, "đèn hiển thị khóa trẻ
em" sẽ tắt và mở khóa.

Sấy khô
quần áo

Tiết kiệm điện
Chế độ gió

Ngủ

Khóa
trẻ em

Cảm biến tắt quạt
Khuyến cáo
● Nếu cảm biến tắt quạt không hoạt động, vui lòng tháo lồng quạt trước và lồng
quạt sau ra rồi lắp vào lại để các đầu cảm biến lần lượt được chạm chính
xác, đầu cảm biến lồng quạt trước sẽ chạm lồng quạt sau, đầu cảm biến lồng
quạt sau đang được gắn trên chụp động cơ sẽ chạm lồng quạt sau.
Nếu vẫn không hoạt động, hãy kiểm tra tình trạng tiếp xúc giữa lồng quạt sau
và đầu cảm biến (đầu cảm biến lồng quạt trước, đầu cảm biến lồng quạt sau).
● Không tác dụng lực quá mức do có thể làm biến dạng đầu cảm biến bị biến
dạng.
● Độ nhạy có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng.

Móc
Viền
Đầu cảm biến
lồng quạt trước
Lồng quạt trước
< Sơ đồ chi tiết lồng quạt trước >

Chức năng cảm biến tắt quạt

Đầu cảm biến
lồng quạt sau

● Nếu chạm vào lồng quạt trong khi quạt đang hoạt động, quạt sẽ
tắt trong khoảng 2 giây.
● Sau khi tắt, qua một khoảng thời gian nhất định, quạt sẽ bật lại.
● Nếu chạm liên tục vào lồng quạt lâu hơn khoảng 2 giây, quạt sẽ
tắt, tất cả các đèn hiển thị tắt.
● Để hoạt động lại sau khi dừng, phải nhấn "nút bật / tắt".

Chụp động cơ

Nút chuyển chế độ
Khuyến cáo

● Dù chuyển đổi lượng gió trong khi đang hoạt động ở chế độ ngủ, quạt cũng sẽ tự động tắt
sau 8 giờ kể từ khi cài đặt chế độ ngủ.

● Trong khi vận hành, mỗi lần nhấn "nút chuyển đổi chế độ", chế độ hoạt động và đèn hiển thị chế độ hoạt động sẽ
chuyển từ chế độ bình thường → chế độ sấy khô quần áo → chế độ tiết kiệm điện→ chế độ gió → chế độ ngủ.
Đèn hiển thị chế độ hoạt động
Bình thường
(đèn tắt)

Sấy khô quần áo
(đèn sáng)

Tiết kiệm điện
(đèn sáng)

Chế độ gió
(đèn nhấp nháy)

Chế độ ngủ
(đèn nhấp nháy)

Sấy khô
quần áo

Tiết kiệm điện
Chế độ gió

Sấy khô
quần áo

Tiết kiệm điện
Chế độ gió

Sấy khô
quần áo

Tiết kiệm điện
Chế độ gió

Sấy khô
quần áo

Tiết kiệm điện
Chế độ gió

Sấy khô
quần áo

Tiết kiệm điện
Chế độ gió

Ngủ

Khóa
trẻ em

Ngủ

Khóa
trẻ em

Ngủ

Khóa
trẻ em

Ngủ

Khóa
trẻ em

Ngủ

Khóa
trẻ em

● Trong "chế độ sấy khô quần áo" sẽ cài đặt lượng gió tối đa, không thể điều chỉnh lượng gió.
● "Chế độ tiết kiệm điện", "chế độ gió tự nhiên" và "chế độ ngủ" có thể điều chỉnh 4 nấc gió tùy theo mỗi chế độ. Để
biết các nấc gió của từng chế độ, xem HIỂN THỊ LƯỢNG GIÓ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ trong trang 8-9.

HIỂN THỊ LƯỢNG GIÓ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ
Chế độ sấy khô quần áo

Sấy khô quần áo

● Nếu nhấn "nút bật / tắt" khi đang ở chế độ sấy khô quần áo, sẽ dừng hoạt động sấy khô quần áo.
● Nếu "đèn hiển thị chế độ sấy khô quần áo" sáng có nghĩa là đang "hoạt động ở chế độ sấy khô quần áo".
● Lượng gió sẽ tối đa và không thể điều chỉnh lượng gió trong khi đang hoạt động ở chế độ sấy khô quần áo.
● Sau khi bắt đầu hoạt động ở chế độ sấy khô quần áo, quạt sẽ tự động tắt sau 4 giờ.
Thời gian hoạt động
từ khi bắt đầu sấy
khô quần áo
Lượng gió tối đa
(32)

0

1H

2H

3H

4H
Kết thúc hoạt
động ở chế độ
sấy khô quần áo
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Chế độ tiết kiệm điện
● Khi "đèn hiển thị chế độ tiết kiệm điện / chế độ gió tự nhiên" sáng lên, quạt sẽ "hoạt động ở chế độ tiết kiệm điện".
● Nếu thay đổi lượng gió trong khi đang hoạt động ở chế độ tiết kiệm điện, lượng gió sẽ thay đổi như hình bên dưới.
(Vùng tô xám thể hiện lượng gió tác động)
Tiết kiệm điện
gió mạnh
Tiết kiệm điện
gió trung bình

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

Tiết kiệm điện
gió yếu

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

Tiết kiệm điện
gió nhẹ

10giây
Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

10giây

10giây

Chế độ gió tự nhiên

Chế độ gió
mạnh

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

Chế độ gió
trung bình

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

Chế độ gió
yếu

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

Chế độ gió
nhẹ

● Khi "đèn hiển thị chế độ tiết kiệm điện / chế độ gió tự nhiên" nhấp nháy, quạt sẽ "hoạt động ở chế độ gió tự nhiên",
lượng gió sẽ thay đổi nhịp nhàng như hình bên dưới.
● Nếu cài đặt lượng gió trong khi đang hoạt động ở chế độ tiết kiệm điện / chế độ gió tự nhiên, lượng gió sẽ thay đổi
trong 80 giây như hình bên dưới. (Vùng tô xám thể hiện lượng gió hoạt động.)

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

80giây

Chế độ ngủ
● Khi "đèn chế độ ngủ" được bật, quạt sẽ chuyển thành "hoạt động ở chế độ ngủ", hoạt động thay đổi như trong
hình bên dưới.
● "Chế độ gió mạnh", "chế độ gió trung bình", "chế độ gió yếu", "chế độ gió nhẹ" trong hình sau sẽ hoạt động giống
với CHẾ ĐỘ GIÓ TỰ NHIÊN của các lượng gió.

Ngủ gió
mạnh

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

Ngủ gió
trung bình

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

Ngủ gió
yếu

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

Ngủ gió
nhẹ

Thời gian từ khi bắt
đầu hoạt động

Mạnh
Trung
bình
Yếu
Gió nhẹ
Tắt

0

30phút
Chế độ gió mạnh

Chế độ gió trung bình

Chế độ gió yếu

Chế độ gió nhẹ

1giờ

1giờ30phút

2giờ

3giờ

8giờ

OFF
Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió nhẹ

Chế độ gió trung bình

Chế độ gió yếu

Chế độ gió yếu

Kết thúc
chế độ ngủ

Nút đảo chiều
Khuyến cáo

● Có thể ngừng đảo chiều một chút nhưng đây không phải là bất thường do để kiểm tra vị trí
cài đặt đảo chiều ban đầu.

● Nhấn "nút đảo chiều" trong quạt đang hoạt động.
● Đảo chiều sang trái và phải, "đèn đảo chiều" sáng lên.
● Mỗi lần nhấn nút, góc đảo chiều thay đổi lần lượt từ tắt đảo chiều → 30 độ → 70 độ → 110 độ.
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Tắt đảo chiều

30 độ

70 độ

100 độ

Đảo chiều
trái phải

Đảo chiều
trái phải

Đảo chiều
trái phải

Đảo chiều
trái phải

Nút hẹn giờ
● Chỉ có thể cài đặt "thời gian bật" khi quạt đang tắt hoặc sau khi cài "thời gian tắt".
● Không thể cài "thời gian tắt" trong khi quạt đang tắt. Cài đặt "thời gian tắt" khi quạt đang
hoạt động.
● Nếu rút phích cắm điện hoặc bị cúp điện trong khi đang cài đặt thời gian hẹn, cài đặt sẽ bị
hủy, vì vậy phải làm lại thao tác từ đầu.

Khuyến cáo

Nút cài thời gian tắt
Trường hợp cài thời gian tắt
● Tự động tắt quạt khi tới thời gian đã cài đặt.

Cài đặt 6h

Cài đặt 2h

Cài đặt 1h

Chưa cài đặt

1. Nhấn "nút bật / tắt" trên bảng điều khiển chính hoặc
trên remote để bật quạt.
2. Nhấn "nút cài thời gian tắt" để đặt thời gian mong
muốn.
・Mỗi lần nhấn nút này thì thời gian tắt sẽ thay đổi,
đèn "đèn hiển thị thời gian tắt" sáng lên. Có thể cài
đặt "lượng gió", "chế độ" và "đảo chiều" mong
muốn.
・"Đèn hiển thị thời gian tắt" thay đổi theo thời gian
còn lại và chỉ hiển thị thời gian hoạt động còn lại.
・Khi thời gian cài đặt kết thúc, "đèn hiển thị thời gian
tắt" sẽ tắt và quạt tự động tắt.

Cài đặt 4h

Đèn hiển thị thời gian tắt

Trường hợp xóa thời gian tắt
● Xóa thời gian tắt bằng cách nhấn "nút cài thời gian tắt" cho đến khi "đèn hiển thị thời gian tắt" tắt đi.
Nút cài thời gian bật
● Quạt sẽ tự động bật khi tới thời gian đã cài đặt.

Trường hợp cài thời gian bật

● Khi cài đặt thời gian bật, nếu quạt bật lên khi đến thời gian đã cài đặt, hay do người dùng
bật quạt lên, quạt sẽ bắt đầu hoạt động với chế độ và lượng gió tại thời điểm khi tắt
quạt trước khi cài đặt thời gian bật.
● Quạt tự động tắt sau 8 giờ tính từ khi bắt đầu hoạt động theo thời gian bật đã cài đặt. Nếu
muốn hủy tắt quạt tự động thì bấm nút sau khi quạt bắt đầu hoạt động theo thời gian bật đã
cài đặt.
● Sau khi cài đặt thời gian bật, trường hợp rút phích cắm điện ra hay cúp điện, quạt sẽ không
hoạt động.

1. Để quạt ở trạng thái tắt không hoạt động. (Đảm bảo
phích cắm điện được cắm vào ổ cắm.)

Hẹn
giờ

3. Khoảng 5 giây sau khi cài đặt thời gian bật, "đèn hiển thị hẹn thời gian bật" sẽ
sáng lên, cài đặt thời gian bật hoàn tất.
・Khi thời gian cài đặt đến, quạt sẽ bắt đầu hoạt động với chế độ và lượng gió
khi tắt quạt ngay trước khi cài đặt thời gian bật.
・Khi thời gian cài đặt đến, "đèn hiển thị hẹn thời gian bật" và "đèn hiển thị thời
gian bật" sẽ tắt, quạt tự động bật, bắt đầu hoạt động.
Ví dụ: trường hợp cài đặt thời gian bật là 6h sau
(phần tô xám là thời gian đang hoạt động)
0

1

Thời gian bật
↑
Cài đặt thời gian bật

2

3

4

5

6

7

8

9

↑
Bắt đầu hoạt động theo thời gian bật

10

11

12

13

14

15 h
Tự động tắt

Hẹn
giờ

Hẹn
giờ

Đèn hiển thị thời gian bật

Cài đặt 6h

Hẹn
giờ

Cài đặt 6h

Cài đặt 2h

Chưa cài đặt

2. Vui lòng nhấn "nút cài thời gian bật" để cài đặt thời
gian mong muốn.
• Mỗi lần nhấn nút, thời gian bật sẽ thay đổi, "đèn
hiển thị thời gian bật" sáng lên.
• "Đèn hiển thị thời gian bật" sẽ thay đổi theo thời
gian còn lại và chỉ hiển thị thời gian còn lại.

Đèn hiển thị thời gian bật

Cài đặt 4h

Khuyến cáo

Hẹn
giờ
※ Hình minh họa là khi hoàn
tất cài đặt thời gian 6h.

Trường hợp xóa thời gian bật
● Nhấn "nút cài thời gian bật" cho đến khi "đèn hiển thị thời gian bật" tắt, bật quạt hoạt động xác nhận xem đã xóa
thời gian bật chưa.
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Nút cài thời gian tắt / bật
Trường hợp cài đặt thời gian tắt / bật
● Khi đã cài đặt thời gian tắt / bật, quạt sẽ bắt đầu hoạt động hẹn thời gian bật tính từ thời
gian quạt tắt theo thời gian tắt đã cài đặt. Nếu quạt bắt đầu hoạt động theo thời gian hẹn đã
cài đặt hay do người dùng bật quạt lên thì quạt sẽ bắt đầu hoạt động với chế độ và lưu
lượng gió tại thời điểm khi quạt tắt theo thời gian tắt đã cài đặt.
Sau khi quạt tắt theo thời gian tắt đã cài đặt, quạt sẽ hoạt động lại theo thời gian bật đã cài
đặt.
● Quạt tự động tắt sau 8 giờ tính từ khi bắt đầu hoạt động theo thời gian bật đã cài đặt. Nếu
muốn hủy tắt quạt tự động thì phải nhấn nút sau khi quạt bắt đầu hoạt động theo thời gian
bật đã cài đặt.

4. Vui lòng nhấn "nút cài thời gian bật" để đặt thời gian
mong muốn.
• Mỗi lần nhấn nút, thời gian bật sẽ thay đổi, "đèn hiển
thị thời gian bật" sáng lên.
• Tùy thuộc vào thời gian còn lại mà "đèn hiển thị thời
gian bật" thay đổi và chỉ hiển thị thời gian còn lại.
Hẹn
5. Khoảng 5 giây sau khi hoàn tất hoạt động cài đặt thời
giờ
gian bật, "đèn hiển thị hẹn thời gian bật" sẽ sáng lên,
hoàn tất cài đặt hẹn thời gian bật.
・Khi thời gian cài đặt đến, quạt sẽ bật lên và bắt đầu
hoạt động với chế độ và lưu lượng gió tại thời điểm khi quạt
tắt, ngừng hoạt động theo thời gian tắt.
・Khi thời gian cài đặt đến, "đèn hiển thị hẹn thời gian bật" và "đèn
hiển thị thời gian bật" sẽ tắt, quạt tự động bật lên.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cài đặt 6h

Cài đặt 4h

Cài đặt 4h

Cài đặt 2h

Chưa cài đặt

Đèn hiển thị thời gian bật

Hẹn
giờ

Hẹn
giờ

Hẹn
giờ

Đèn hiển thị
thời gian tắt

Cài đặt 6h

Cài đặt 6h

Đèn hiển thị
thời gian bật

Hẹn
giờ

Ví dụ: Trường hợp cài đặt thời gian tắt là 2h, thời gian bật là 2h
(phần tô xám là phần quạt đang hoạt động)
0

Cài đặt 2h

Cài đặt 1h

Chưa cài đặt

1. Bắt đầu vận hành bằng cách nhấn "nút bật / tắt " trên bảng điều khiển hoặc remote.
2. Nhấn "Nút cài thời gian tắt" để cài đặt thời gian mong muốn.
3. Mỗi lần nhấn nút, thời gian tắt sẽ thay đổi, "đèn hiển
thị thời gian tắt" sáng lên.
Đèn hiển thị thời gian tắt
・Có thể đặt cài đặt "lượng gió", "chế độ" và "đảo
chiều" theo mong muốn.
・"Đèn hiển thị thời gian tắt" sẽ thay đổi theo thời gian
đã qua và chỉ hiển thị thời gian còn lại.

Cài đặt 6h

Khuyến cáo

12

※ Hình minh họa là khi hoàn tất cài đặt thời gian tắt 6h
và thời gian bật 6h.

13 h

Thờ gian tắt
Thời gian bật

↑

Tự động tắt

↑

Cài đặt thời gian bật

Bắt đầu hoạt động
theo thời gian bật

Ví dụ: Trường hợp sau khi hoạt động 1h tiếng thì cài đặt thời gian tắt là 6h, cài đặt thời gian bật là 6h.
(Phần tô xám là phần quạt đang hoạt động)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20h

Thờ gian tắt
Tự động tắt

Thời gian bật

↑

Cài đặt thời gian bật
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↑

Bắt đầu hoạt động hẹn thời gian bật

↑

Bắt đầu hoạt động theo thời gian bật

Cách đổi hướng gió
Khuyến cáo

● Khi thay đổi hướng gió lên xuống hay quay trái phải, phải nghe thấy tiếng click.
Đây là âm thanh hoạt động để giữ chính xác trạng thái điều chỉnh góc độ, không phải âm
thanh bất thường.
● Nếu chạm lồng quạt liên tục hơn 2 giây, quạt sẽ tắt do chức năng cảm biến tắt quạt.
Nếu quạt tắt, vui lòng cài đặt lại hoạt động mong muốn.

※ Trước khi thay đổi hướng gió của quạt, vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý khi sử dụng" (trang 1 đến 3).
■ Trường hợp thay đổi hướng gió trái phải
● Tắt quạt, giữ chụp
động cơ và quay
sang trái hoặc phải.

■ Trường hợp thay đổi hướng gió lên xuống
● Tắt quạt, giữ chụp
động cơ và lồng
quạt, kéo lên hoặc
kéo xuống.

Cách điều chỉnh chiều cao
Khuyến cáo

● Khi điều chỉnh chiều cao hướng xuống sẽ nghe thấy tiếng click.
Đây là âm thanh để giữ chính xác độ cao đã được điều chỉnh, không phải là âm thanh bất
thường.

※ Trước khi điều chỉnh chiều cao của quạt, vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý khi sử dụng"
(trang 1 đến 3).
● Khi điều chỉnh chiều cao phải vừa nhấn nút điều chỉnh
chiều cao vừa điều chỉnh.
● Điều chỉnh chiều cao có 11 cấp.

Ống
Nút điều
chỉnh chiều cao

Cách vệ sinh
Khuyến cáo

● Khi tháo lồng quạt trước, có thể sẽ khó tháo, giữ chặt lồng quạt sau rồi tháo ra.

※ Trước khi vệ sinh, vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý khi sử dụng" (trang 1 đến 3).
Vệ sinh thân quạt
Dùng miếng vải mềm nhúng nước ấm hoặc chất tẩy trung tính rồi vắt nhẹ để lau sạch bụi bẩn dính trên thân quạt,
sau đó lau lại bằng vải mềm khô. (Chà mạnh bằng vải khô có thể gây trầy xước.)
Vệ sinh lồng quạt, cánh quạt
1. Tháo lồng quạt trước ra.
● Tháo lồng quạt trước ra

Khóa viền

● Kéo lồng quạt trước về phía trước và nhấc lên để tháo lồng quạt trước ra.
Để tay vào vị trí móng kẹp cố
định của lồng quạt trước và
lồng quạt sau, mở một bên
trái hoặc phải của viền lồng
quạt ra, sẽ dễ dàng tháo
được móng kẹp từ lồng quạt
sau và lồng quạt trước ra.

Lồng
quạt trước

Viền

Lồng
quạt sau

Móng kẹp
cố định

Thân quạt

2. Tháo rời cánh quạt và lồng quạt sau theo trình tự ngược lại với cách lắp ráp (trang 5-6).
3. Vắt nhẹ miếng vải mềm nhúng nước ấm hoặc chất tẩy trung tính, sau đó lau sạch bằng vải mềm khô.
Đặc biệt, vì cánh quạt dễ bị trầy xước nên không sử dụng vải khô chà mạnh.
4. Khi vệ sinh xong, lắp cánh quạt và lồng quạt theo cách lắp ráp (trang 5-6).
Vệ sinh dây nguồn, ổ cắm
1~2 lần/tháng, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm để vệ sinh bụi bẩn dính trên đó.

12

Cách nhận biết bất thường, hư hỏng nhẹ
Hiện tượng

Nguyên nhân

Xử lý
● Cắm phích cắm điện vào ổ cắm
sau khi có điện trở lại.

● Có bị cúp điện không?
Bật quạt nhưng
cánh quạt không
quay

● Có rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm không?

● Cắm phích cắm điện vào ổ cắm.

● Cánh quạt có chạm lồng quạt không?

● Lắp ráp đúng cách.
→ trang 5, 6

● Pin remote có bị cũ không?

● Thay pin mới, không sử dụng
pin hết hạn sử dụng.

● Có thể điều khiển bằng remote không?

● Có hướng bộ phận phát tín hiệu của
remote về bộ phận nhận tín hiệu
trên thân quạt không?

Có mùi

● Khi được sử dụng lần đầu tiên, các mùi như mùi sơn có thể được tạo
ra từ bên trong máy, nhưng mùi sẽ mất khi sử dụng.

Thỉnh thoảng cánh
quạt ngừng quay

● Có đang hoat động ở “chế độ gió yếu”, “chế độ gió nhẹ” hoặc
“chế độ tiết kiệm điện” không?

Bộ phận hoạt động
và chụp động cơ
nóng

● Trong khi hoạt động, quạt hơi nóng nhưng không phải bất thường.
● Bị nóng lên một chút do điện năng tiêu thụ của vi điều khiển hơi cao
ngay cả khi ở chế độ chờ, do đó đây không phải là bất thường.

Có âm thanh bất
thường
Thân quạt lỏng
lẻo
Đồ giặt không khô

● Cánh quạt có được cố định chắc chắn không?

● Ở “chế độ gió yếu”, “chế độ gió nhẹ”
hoặc “chế độ tiết kiệm điện”, cánh
quạt sẽ ngừng trong quá trình hoạt
động nên không phải bất thường.

● Lắp ráp đúng cách.
→ trang 5, 6

● Lồng quạt có được cố định chắc chắn không?
● Cánh quạt và lồng quạt có chạm vào nhau không?
● Có đặt quạt và cho hoạt động ở nơi không bằng phẳng không?

● Sử dụng ở nơi bằng phẳng ổn định.

● Tán cố định đế mâm quạt có được cố định chắc chắn không?

● Lắp ráp đúng cách.
→ trang 5

● Phòng có được thông khí không?

● Thông khí trong phòng

Nếu đã thực hiện các xử lý trên vẫn không khắc phục được tình hình, vui lòng liên hệ cửa hàng nơi đã mua quạt
hoặc PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG của công ty chúng tôi.

Kiểm tra quạt đã sử dụng trong thời gian dài
Kiểm tra định kỳ

● Dù đã bật công tắc nhưng cánh quạt vẫn không quay.
● Cánh quạt quay nhưng quay chậm bất thường, không đều.
● Động cơ có thể nóng bất thường hoặc có mùi khét.
● Dây nguồn bị đứt hoặc bị uốn cong.
● Khi chạm vào dây nguồn, cánh quạt có thể quay hoặc
không quay, không ổn định.

Nếu có các hiện tượng sau xảy
ra trong quá trình sử dụng, phải
tắt nguồn, rút phích cắm điện ra
khỏi ổ cắm, liên hệ cửa hàng nơi
đã mua quạt.

Cách bảo quản
※ Trước khi bảo quản, vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý khi sử dụng" (trang 1 đến 3).

①
②
③

Tiến hành vệ sinh theo CÁCH VỆ SINH (trang 12)
Bỏ quạt vào thùng đựng quạt khi mua hoặc bọc quạt bằng túi nilông, bảo
quản ở nơi khô ráo.
● Khi bảo quản trong thùng, vui lòng tháo rời lồng quạt, cánh quạt và đế mâm quạt ra
khỏi thân quạt theo trình tự ngược với CÁCH LẮP RÁP (trang 5-6).
Vui lòng bảo quản Sách hướng dẫn sử dụng cẩn thận.

Thông số kỹ thuật
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Model
Điện áp (V)
Tần số (Hz)
Điện năng tiêu thụ (W)
Số vòng quay (rpm)
Tốc độ gió (m/phút)
Lượng gió (m3/phút)
Đảo chiều (độ)
Chiều dài dây nguồn (m)
Kích thước (mm)
Trọng lượng (kg)
Thiết bị an toàn

50
22

KLV-30DC
100

60
22

1050
210
49
30・70・110
2.5
Bề rộng 360 x chiều sâu 360 x chiều cao 990~1110
4.5
Cầu chì điện

Thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế
[Nội dung hiển thị trên thân quạt]
Để cảnh báo khả năng cao sẽ có nguy hiểm do giảm tuổi thọ sử dụng, các nội dung sau đây sẽ được hiển thị trên
thân quạt theo Đạo luật An toàn Vật liệu và Thiết bị Điện.
[Năm sản xuất] năm dương lịch hiển thị trên thân bằng 2 chữ số.
[Thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế] 8 năm
Khi quạt được sử dụng vượt quá thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế, có thể dẫn đến bị
cháy, tai nạn gây thương tích do giảm tuổi thọ sử dụng.
(Thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế là)
※ Là thời gian tiêu chuẩn có thể sử dụng quạt an toàn, không bị hư hỏng tính từ năm sản xuất theo tuổi thọ sử
dụng dựa trên các điều kiện sử dụng tiêu chuẩn như thời gian hoạt động, nhiệt độ và độ ẩm.
※ Thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế khác với thời gian bảo hành miễn phí. Hơn nữa, không đảm bảo các
sự cố ngẫu nhiên.
● Điều kiện sử dụng tiêu chuẩn: theo JIS C 9921-1 Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản và HD-116-3 Tiêu chuẩn
riêng của Hiệp hội Công nghiệp Điện Nhật Bản .

Điều kiện
môi trường

Điện áp

Điện 1 pha 220V

Tần số

50/60Hz

Thời gian sử dụng trong 1 ngày 8(h/ngày)

Thời gian dự
định

Số lần sử dụng trong 1 ngày

5(lần/ngày)

Số ngày sử dụng trong 1 năm

110(ngày/năm)

Nhiệt độ

30℃

Độ ẩm

65%

Số lần bấm công tắc

550(lần/năm)

Lắp đặt tiêu chuẩn (theo Sách hướng dẫn sử dụng)

Tỷ lệ ở chế độ đảo chiều

100(%)

Điều kiện
lắp đặt
Điều kiện tải

Tải định mức (tốc độ gió) (theo Sách hướng dẫn
sử dụng)

● "Giảm tuổi thọ sử dụng" là việc suy giảm chất lượng xảy ra theo quá trình sử dụng và đặt để trong thời gian dài.
● Tham khảo điều kiện thí nghiệm nhiệt của tiêu chuẩn JIS Z 8703: nhiệt độ 30°C, độ ẩm 65%.
● Nếu trạng thái lắp đặt, môi trường và tần suất sử dụng khác với các điều kiện trên hoặc nếu quạt được sử dụng
khác với mục đích sử dụng vốn có, có khả năng sẽ bị cháy, gây thương tích do suy giảm tuổi thọ sử dụng trong
thời gian ngắn hơn "thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế".

Bảo hành và dịch vụ sau bán hàng
Bảo hành
● Sản phẩm này đi kèm với thẻ bảo hành.
Thẻ bảo hành sẽ được điền các hạng mục quy định tại cửa hàng rồi giao cho khách mua hàng, vì vậy vui lòng
kiểm tra xem thẻ bảo hành có ghi các hạng mục quy định không và xác nhận nội dung ghi trên đó, bảo quản thẻ
bảo hành cẩn thận.
● Thời hạn bảo hành là một năm kể từ ngày mua.
Cửa hàng sẽ sửa chữa theo nội dung ghi trong thẻ bảo hành.
Ngoài ra, vì có trường hợp có thể sẽ bị tính phí sửa chữa ngay cả trong thời gian bảo hành nên vui lòng đọc kỹ
quy định sửa chữa miễn phí.
● Về việc sửa chữa sau thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản phẩm.
Nếu có thể duy trì được chức năng bằng cách sửa chữa, quạt sẽ được sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng.
Các nội dung chi tiết chẳng hạn như phí sửa chữa, vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản phẩm.
● Thời gian giữ các linh kiện dùng để sửa chữa quạt là 8 năm sau khi ngừng sản xuất.
Các linh kiện là các bộ phận cần thiết để duy trì chức năng của sản phẩm.
Dịch vụ sau bán hàng
Model...KLV-30DC
Tình trạng hư hỏng...càng chi
tiết càng tốt
Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ
Ngày mua
● Nếu có thắc mắc về dịch vụ sau bán hàng, hoặc nếu có thắc mắc khác, vui lòng liên hệ cửa hàng nơi mua quạt
hoặc PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG bên dưới.
● Nếu không nhận được dịch vụ sau bán hàng của cửa hàng đã mua sản phẩm do được tặng hoặc chuyển chỗ ở,
vui lòng liên hệ trước với cửa hàng nơi đã mua quạt.
Nếu có bất thường trong quá trình sử dụng, ngay lập tức rút phích
cắm điện và liên hệ cửa hàng nơi đã mua quạt nhờ sửa chữa.
Khi liên hệ dịch vụ sau bán hàng, xin vui lòng thông báo cho
chúng tôi các thông tin ghi bên phải.

PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc sửa chữa sản phẩm, vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi đã
mua quạt.
Nếu quý khách không thể liên hệ với cửa hàng, xin vui lòng liên hệ PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG ghi bên dưới.
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PHIẾU BẢO HÀNH Quạt đứng lửng
Phiếu bảo hành này là cam kết sẽ sửa chữa miễn phí theo nội dung ghi trong phiếu này.
Nếu xảy ra hư hỏng trong khoảng thời gian ghi bên dưới kể từ ngày mua sản phẩm, vui lòng xuất trình thẻ bảo hành và yêu cầu cửa hàng
Nơi đã mua quạt sửa chữa.
Model KLV-30DC
※Ngày mua

※Tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại

Kỳ hạn bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua
Ngày

tháng

năm

※Khách hàng Tên

Địa chỉ
Điện thoại
※Nếu không có ghi các mục có dấu ※ hoặc nếu không chứng minh được việc đã mua hàng hoặc
đã thanh toán, sẽ bị tính phí sửa chữa, vì vậy bắt buộc phải xác nhận và bảo quản Giấy chứng
nhận mua hàng (biên lai).

(QUY ĐỊNH SỬA CHỮA MIỄN PHÍ)
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Trong thời gian bảo hành ghi trên kể từ ngày mua, trường
hợp bị hư hỏng trong khi đang sử dụng bình thường theo các
lưu ý như trong sách hướng dẫn sử dụng, nhãn hiển thị dán
trên thân quạt, cửa hàng nơi mua quạt hoặc công ty chúng
tôi sẽ sửa chữa miễn phí theo nội dung ghi trong phiếu này.
Nếu muốn được sửa chữa miễn phí, vui lòng xuất trình phiếu
này hoặc bằng chứng chứng minh ngày mua / thanh toán và
yêu cầu cửa hàng nơi đã mua quạt hoặc công ty chúng tôi
sửa chữa.
Nếu không thể yêu cầu cửa hàng nơi đã mua quạt sửa chữa
do chuyển chỗ ở hoặc do được tặng, vui lòng liên hệ với
công ty chúng tôi.
Các trường hợp sau sẽ bị tính phí ngay cả trong thời hạn
bảo hành:
(a)
Lỗi trong quá trình sử dụng do không tuân theo sách
hướng dẫn sử dụng, các chú ý như nhãn hiển thị
dán trên thân quạt, xử lý không phù hợp hay bị lỗi
và hư hỏng do sửa đổi cải tạo.
(b)
Bị lỗi và hư hỏng do quạt bị đổ ngã, rơi rớt, va đập
sau khi mua hàng.
(c)
Bị lỗi và hư hỏng do hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, sét
đánh, thiên tai khác.
(d)
Bị lỗi và hư hỏng trong trường hợp được sử dụng
không sử dụng trong gia đình thông thường (ví dụ:
sử dụng thời gian dài cho mục đích kinh doanh, lắp
đặt trên phương tiện đi lại và tàu thuyền).
(e)
Các trường hợp không có ghi trong thẻ này.
(f)
Trong trường hợp trong thẻ này không có ghi ngày
mua, tên của khách hàng, tên cửa hàng hoặc bị
chỉnh sửa. Trường hợp đặt hàng qua điện thoại
không có thư gửi hàng hoặc sao kê thanh toán
chứng minh. Hàng hóa giao dịch cá nhân bán hàng
online, hàng hóa chuyển nhượng và sửa chữa hàng
hóa đã qua sử dụng.
(g)
Chi phí thay thế phụ tùng và bảo trì do hao mòn các
bộ phận.
Phiếu này chỉ có hiệu lực ở Việt Nam.
Phiếu này sẽ không được phát hành lại, vì vậy vui lòng
không làm mất, phải bảo quản cẩn thận.

● Phiếu bảo hành này đảm bảo sửa chữa miễn phí theo các điều
kiện, thời gian quy định trong tài liệu này. Do đó, thẻ bảo hành
này không giới hạn quyền lợi hợp pháp của khách hàng đối với
người phát hành thẻ bảo hành (người chịu trách nhiện bảo
hành) và các doanh nghiệp khác, vì vậy trong trường hợp có
thắc mắc về việc sửa chữa sau thời gian bảo hành, vui lòng liên
hệ với cửa hàng nơi đã mua quạt hoặc PHÒNG HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG của công ty chúng tôi.
● Về việc sửa chữa sau thời gian bảo hành và thời gian giữ các
linh kiện dùng để sửa chữa, vui lòng xem mục "Bảo hành và
dịch vụ sau bán hàng" trong sách hướng dẫn sử dụng.
● Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân của khách
hàng theo quy định của công ty. Xin lưu ý rằng sẽ có trường
hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng cho
các dịch vụ trong thời hạn bảo hành và cho các hoạt động kiểm
tra an toàn sau đó.
Ghi chú sửa chữa

B
J－◯

