
Quạt Đứng 16”

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này trước khi dùng
và cất giữ cẩn thận để sử dụng về sau .

Model: FS40-18BR
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên của các bộ phận

Lưu ý : 
Trước khi lắp ráp 
vui lòng tháo ốc khoá 
lòng quạt và ốc khoá 
cánh quạt .

1

Hãy đọc kỹ hướng dẫn và nguyên tắc hoạt động an toàn .
CHÚ Ý

1. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản 
xuất hoặc đại lý dịch vụ của mình hoặc một người có trình độ tương 
đương để tránh gây nguy hiểm.
2. Chỉ sử dụng trong nhà.
3. Để bảo vệ ngăn chặn nguy cơ bị điện giật, không nhúng thiết bị,
dây hoặc phích cắm trong nước hay chất lỏng khác.
4. Thiết bị này không dành cho một số người sử dụng (bao gồm cả
trẻ em) có khả năng bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần,
hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc
hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đối với sự an
toàn của họ.
Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa
với thiết bị này.
5. Khi thiết bị không được sử dụng và trước khi làm vệ sinh, rút phích
cắm điện khỏi ổ cắm.
6. Khi quạt đã được lắp ráp xong, không được tháo lồng quạt ra nữa.
7.           Xử lý sản phẩm này đúng cách :
              Kí hiệu này cho biết rằng sản phẩm này không nên được 
xử lý với các chất thải khác trong gia đình. Để ngăn chặn tác hại có 
thể ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người từ việc xử lý
rác thải bừa bãi, tái chế nó có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử
dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật chất. Để thiết bị của bạn có 
thể tái sử dụng, xin vui lòng sử dụng các hệ thống thu gom lại hoặc 
liên hệ với các cửa hàng bán lẻ, nơi các sản phẩm đã được mua.

CẢNH BÁO

1. Không bao giờ nhét ngón tay, bút chì, hoặc bất kỳ vật nào khác vào lồng
    quạt khi quạt đang chạy.
2. Rút dây nguồn quạt khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
3. Hãy chắc chắn quạt hoạt động trên một bề mặt ổn định để tránh đổ ngã.
4. KHÔNG sử dụng quạt gần cửa sổ, mưa có thể tạo ra mối nguy hiểm về điện.
5. Chỉ sử dụng cho hộ gia đình.

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG AN TOÀN

Motor

Dây điện nguồn

Đế

Ống trụ

Lòng quạt

Lắp ráp lỗ đúng
với các khớp gài

Lắp ráp đế
Đế quạt được lắp ráp 
bằng cách xoay ống trụ.
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Hướng dẫn các phím trên (remote) điều khiển từ xa. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lưu ý:
Phạm vi hoạt động của điều khiển từ xa: Khoảng cách 5 mét và
lệch một góc 30 độ về hướng chính diện của sản phẩm.

Phím “SPEED”

Phím “OSC”

Phím “ON / OFF”

Phím “TIMER”

Pin

3

Ốc khoá lồng quạt

Ốc khoá cánh quạt

Cánh quạt

Vặn ốc khóa lồng quạt theo chiều kim đồng hồ. 
Trong khi vặn, giữ chặt lồng quạt sau.

Vặn ngược chiều kim
đồng hồ ốc khóa cánh
quạt, sau đó lắp ráp lồng 
trước của quạt .

Sau khi lắp ráp cánh quạt ,  xoay cánh quạt để đảm 
bảo cánh quạt hoạt động bình thường.

Lòng quạt trước

Khóa lồng

1

2

3

1

2

3

Canh chỉnh rảnh trên lồng quạt trước
khớp với lồng quạt sau như hình
minh họa .

Nhấn nhẹ lồng quạt trình tự như 
trên các vị trí trong hình minh 
hoạ bằng cả 2 tay. 

Cài khóa lồng lại bằng vít .

Lắp ráp lồng quạt trước và lồng quạt sau
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1. Phải chắc chắn phích cắm được rút khỏi nguồn cung cấp điện
    trước khi lau chùi.
2. Phần nhựa nên được làm sạch bằng vải mềm ẩm tẩm xà phòng nhẹ.
    Sau đó lau lại để loại bỏ xà phòng bằng vải khô.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG

VỆ SINH

5

Hướng dẫn hoạt động trên thân máy

Điều chỉnh độ nghiêng

Điều chỉnh độ cao

Bằng tay

Xoay ngược chiều kim đồng 
hồ và chỉnh ống 
trụ (cột)  lên 
hoặc xuống  
để điều chỉnh 
độ cao.

Phím Xoay : Nhấn phím Xoay  để bắt đầu hoặc đóng chức năng xoay ; nhấn phím Xoay 
trong 2 giây để cài đặt thời gian và sau đó nhấn phím Xoay .

Phím tốc độ gió: Nhấn nhanh Phím tốc độ gió và tốc độ gió sẽ thay đổi theo trình tự : 
1-2-3-4 -...- 12 ; nhấn phím Tốc độ gió liên tục để điều chỉnh tốc độ gió.

Phím Bật / Tắt: Công tắc mở hoặc Tắt quạt.

Hiển thị 
Chế độ 
hẹn giờ

Hiển thị 
tốc độ gió

Phím xoay

Phím 
Tốc độ gió

Phím 
Mở / Tắt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Quạt máy này đòi hỏi ít bảo dưỡng. Đừng cố gắng sửa chữa nó 
bằng chính mình.
Tham khảo ý kiến và để nhân viên có trình độ bảo dưỡng nếu dịch 
vụ là cần thiết.
1. Trước khi làm sạch và lắp ráp, quạt phải được rút dây nguồn.
2. Để đảm bảo lưu thông không khí thích hợp cho động cơ, giữ cho 
   lồng quạt ở phía sau của động cơ không dính bụi. Không tháo rời 
   quạt để loại bỏ bụi.
3. Hãy lau phần bên ngoài với một miếng vải mềm thấm một ít chất 
    tẩy rửa nhẹ.
4. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn hoặc các dung môi để 
    tránh trầy xước bề mặt.
    Không sử dụng bất kỳ các chất sau để lau chùi: xăng, các chất 
    lỏng có tính ăn mòn khác.
5. Không cho phép nước hoặc chất lỏng khác vào vỏ động cơ hoặc 
    các bộ phận bên trong.


