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Sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần thông báo 
trước. 

Các biểu đồ trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với 
các sản phẩm thực tế; vui lòng tham khảo các sản phẩm 

thực tế 

QUẠT ĐỨNG 
 
Hướng dẫn sử dụng 
Hướng dẫn ban đầu 
 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng 
đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành và giữ 
lại hướng dẫn để tham khảo sau này. 
Nếu bạn bị mất Hướng dẫn sử dụng, vui lòng liên hệ với 
đại lý địa phương hoặc truy cập www.gree.com hoặc gửi 
email đến địa chỉ info@gree.com.vn để nhận phiên bản 
điện tử. 

 

FDZWK-4045Bg7 
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Nội dung 

Hãy tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn để vận hành chính xác. 
Để tránh xảy ra thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản, xin vui lòng 
làm theo các quy định an toàn như dưới đây. 
Nếu bạn không tuân theo các quy định an toàn này, vận hành sai có thể 
gây ra tai nạn. 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của 
chúng tôi. Chúc các bạn có một trải 
nghiệm tuyệt vời cùng sản phẩm của 
chúng tôi. 
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Quy định an toàn 

Lưu ý 

1. Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị suy giảm 
khả năng thể chất, cảm giác và tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và 
kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi 
người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát 
để đảm bảo trẻ không chơi đùa với thiết bị này. 
 

2. Không vận hành thiết bị gần với rèm cửa. Không treo các vật lạ lên 
lồng quạt để tránh làm mất sự cân bằng của quạt hoặc cơ cấu quay. 

 
3. Không đặt hoặc lắp quạt trên mặt phẳng xiên để tránh nghiêng hoặc các 

hiện tượng bất thường khác. 
 

4. Không vận hành quạt trong môi trường ẩm ướt, nhiệt độ cao, bụi bẩn 
hoặc nơi lưu trữ axit hoặc kiềm. Không sử dụng thiết bị gần nguồn lửa 
hoặc các vật dễ cháy. 
 

5. Khi thiết bị không hoạt động trong thời gian bảo trì, Vui lòng ngắt 
nguồn điện khi bảo trì sửa chửa . 
 Không rút phích cắm điện khi tay đang ướt.  

 
 
 



Quy định an toàn Hướng dẫn sử dụng sản phẩm 

Tên bộ phận Tuân theo 
 

1. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, Dây nguồn phải được thay và sửa 
chữa bởi nhà sản xuất, đại lý hoặc người có chuyên môn để tránh 
nguy hiểm 

2. Đảm bảo rằng quạt được tắt rút điện khỏi ổ cắm trước khi tháo bộ 
phận bảo vệ. 

3. Trong quá trình vận hành, Không đặt tay hoặc vật sắc nhọn vào 
trong lồng quạt để tránh thương tích hoặc làm hỏng quạt. 
 

4. Sản phẩm này chỉ sử dụng trong gia đình. 
 

5. Không để quạt thổi trực tiếp vào trẻ sơ sinh, người già và bệnh 
nhân trong thời gian dài. 
 

6. Không cắm nguồn trong khi lắp đặt. Khi di chuyển, làm sạch và 
bảo trì sản phẩm, vui lòng ngắt điện. 

 

Điều khiển từ 
xa 

1.  
 

Lưu ý: Kết cấu sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng 
tham khảo mục đích vật liệu. 

 

1. Lồng quạt 9. Vỏ 
2. Cánh quạt 10. Hộp điều 

chỉnh 
3. Lồng quạt 
trước 

11. Vỏ phía 
sau  

4. Thắt chặt vòng 
lưới tản nhiệt 

12. Vít thân 
máy 

5. Vỏ phía trước 13. Ống trên 
6. Bảng điều 
khiển 

14. Núm nâng 

7. Ống dưới 15. Khung 
8. Lồng quạt sau  
 

 

Lưu ý  1. Con số chỉ mang tính tham khảo. Tên của các bộ phận là tương tự 
cho các mô hình khác nhau.  Vui lòng tham khảo các sản phẩm thực tế. 

 2. Sơ đồ cấu trúc của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo 
trước. Vui lòng tham khảo các sản phẩm thực tế. 

 



Hướng dẫn lắp đặt 
 

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm 

Thông số kỹ thuật chính Phương pháp lắp đặt 
 

Khu vực nút bấm 

Khu vực hiển thị 

Khu vực nút bấm 

Model FDZWK-4045Bg7 
Điện áp định mức 220-240V- 
Tần số định mức 50/60Hz 

Công suất định mức đầu vào 35W 
Độ ồn  <67dB (A)  

 
 
Lưu ý: Nếu các thông số trên được thay đổi, vui lòng tham khảo sản 
phẩm. 
 
 

Thận 
trọng:  

Trong quá trình lắp đặt, không cắm phích cắm vào ổ 
cắm điện.  

1 Lắp đặt khung 
 Vặn núm xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.  Sau đó kéo ống 

trên từ ống dưới đến một mức độ thích hợp.  Vặn chặt theo chiều kim 
đồng hồ. 

 Xoay ra tấm kết nối và thanh kết nối.  
 Cần chỉnh ống thấp hơn với lỗ khung và sau đó chèn ống.  
 Xoay tấm kết nối và thanh kết nối, gắn khung và ống thấp hơn chặt 

chẽ.  

 
2 Lắp các bộ phận quạt 
 
 Nới lỏng các núm của thân thiết bị. 
 Trong quá trình nới lỏng, đai ốc có thể bị lỏng. 
 Lắp phần dưới của thân thiết bị vào ống trên. Khi lắp ráp xong, xoay 

núm của thân thiết bị theo chiều kim đồng hồ để đảm bảo thân của 
thiết bị sẽ không bị kéo ra khỏi ống phía trên.  

 

ống thấp hơn 



Hướng dẫn lắp đặt 
 

Hướng dẫn lắp đặt 
 

Hướng dẫn vận hành 

Thêm nước 

Mực nước cao 
nhất 

Mực nước thấp 
nhất 

 Giữ cánh quạt bằng tay, sau đó xoay núm lưỡi dao vào trục động 
cơ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nó được 
siết chặt. 

 
 
5 Lắp đặt lồng quạt trước  
 Vặn ốc trên vòng lưới lồng quạt, tạo lồng quạt trước và lồng quạt 

sau theo một góc, treo rãnh định vị ở đầu trên của vòng lồng quạt 
ở vòng ngoài của lồng quạt sau (Lưu ý: đặt lồng quạt trước thẳng 
đứng trong khi vận hành), và sau đó giữ lồng quạt trước và lồng 
quạt sau bằng cả hai tay.  

 Khóa bắt khóa và sau đó siết chặt khóa bằng vít.   

 

3 Lắp đặt lồng quạt sau  
 Cố định vỏ bằng một tay và xoay núm lưới tản nhiệt theo 

hướng ngược chiều kim đồng hồ bằng tay còn lại. 
 Lắp lỗ trên lưới tản nhiệt phía sau vào cột định vị của nắp 

động cơ, đẩy về phía sau để đảm bảo cột định vị ra khỏi lỗ.  
 Giữ lưới tản nhiệt phía sau bằng một tay và xoay núm lưới tản 

nhiệt vào nắp động cơ theo chiều kim đồng hồ với tay kia để 
làm lưới tản nhiệt phía sau được cố định trên nắp động cơ. 

 
4 Lắp đặt cánh quạt 
 Lắp lỗ trục cánh quạt vào trục động cơ và sau đó đẩy vào vòng 

chặn.  

 

Núm vặn 
lồng quạt sau 
Trục động 
cơ 

Núm vặn lồng quạt 

Lồng quạt 

Vòng ngoài của lồng quạt sau 

Thắt chặt vòng 
lồng quạt 



Vận hành sản phẩm 
 

Vận hành sản phẩm 
 

Hướng dẫn vận hành 
BẬT / TẮT 
■ Sau khi cắm nguồn, nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) để bật hoặc tắt 
thiết bị. 
Chế độ  
■ Trong trạng thái bật, nhấn nút “MODE” để chuyển chế độ theo trình 
tự của “gió chung -> gió tự nhiên -> gió ngủ  -> gió mềm” vòng lặp. 
 
 

 Trước khi đặt hoặc lấy hộp đá ra, hãy đảm bảo tắt thiết bị và rút phích cắm 
của dây nguồn. 

2.  Hộp đá được cung cấp có thể được sử dụng theo vòng tròn. 

 

■ Gió chung: Tốc độ quạt của 
mỗi nấc là hằng số.  
Gió tự nhiên: Mô phỏng gió tự nhiên 
theo chương trình định sẵn.  
Tốc độ quạt sẽ thay đổi tự nhiên.  
Gió lúc ngủ: Cấp gió theo chương 
trình cài sẵn và tốc độ quạt sẽ thay 
đổi tự nhiên.  Đó là chức năng tự 
động giảm hoặc tăng nấc.  Thiết bị 
được đặt mặc định tắt sau 8h. 
 
 

Gió nhẹ: Cấp gió theo chương trình định sẵn. Gió nhẹ và thoải 
mái. 
Điều chỉnh tốc độ  
■ Sản phẩm này có 12 tốc độ quạt.  
■ Ở trạng thái bật, xoay núm trên bảng điều khiển theo chiều kim 
đồng hồ hoặc nhấn nút “+” trên bộ điều khiển từ xa để tăng tốc 
độ quạt. Khi tốc độ quạt đạt đến mức tối đa, nó sẽ không phản 
ứng. Xoay núm xoay trên bảng điều khiển theo hướng ngược 
chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút “-” nút trên bộ điều khiển từ xa 
để giảm tốc độ quạt. Khi tốc độ quạt đạt đến mức tối thiểu, nó sẽ 
không phản ứng.  
 

Bộ hẹn giờ 
■ Ở trạng thái bật, nhấn nút “Timer / Preset” trên bảng điều khiển hoặc 
bộ điều khiển từ xa và sau đó biểu tượng Timer / Preset trước sẽ nhấp 
nháy. Xoay núm hoặc nhấn nút “+”, nút “-” trên bộ điều khiển từ xa để 
đặt hẹn giờ TẮT: 
• Xoay núm xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút “+” trên bộ điều 
khiển từ xa để đặt thời gian theo trình tự “0,5h->1h->1,5h...10h->11h-
>12h” theo vòng tròn. 
• Xoay núm xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút “-
” trên bộ điều khiển từ xa để đặt thời gian trong chuỗi tuần hoàn“12h-> 
11h -> - 10h-> 9.5h ... 1 h-> 0,5h”. 
• Giữ nút “+”, “-” để chuyển đổi thời gian theo vòng tròn. 
■ Sau khi chọn thời gian thích hợp, nhấn lại nút “Timer / Preset” trước để 
xác nhận bộ hẹn giờ và sau đó biểu tượng Timer / Preset sẽ được bật. Các 
đèn nixie chuyển sang nút hiển thị. 
■ Trong quy trình cài đặt hẹn giờ, cài đặt hẹn giờ sẽ bị hủy khi không có 
hoạt động nào trong vòng 5 giây.  
■ Khi chức năng hẹn giờ được bật, hãy giữ nút “Timer / Preset” trong 2 
giây để hủy bộ hẹn giờ. Đèn chỉ báo Timer / Preset sẽ tắt. 
■ Sau khi hết thời gian hẹn giờ, quạt sẽ chuyển sang trạng thái chờ.  
Cài đặt sẵn 
■ Ở trạng thái bật, nhấn nút “Timer / Preset” trên bảng điều khiển hoặc 
bộ điều khiển từ xa và sau đó biểu tượng Timer / Preset sẽ nhấp nháy. 
Xoay núm hoặc nhấn nút “+”, nút “-” trên bộ điều khiển từ xa để Bật. 
• Xoay núm xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút “+” trên bộ điều 
khiển từ xa để đặt thời gian theo trình tự “0,5h->1h->1,5h...10h->11h-
>12h” theo vòng tròn. 
• Xoay núm xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ hoặc nhấn nút - 
Nút trên bộ điều khiển từ xa để đặt thời gian trong chuỗi tuần hoàn “12h- 
»11 h-> 10h-> 9.5h ... 1 h- +0,5h”. 
• Giữ nút “+”, “-” để chuyển đổi thời gian theo vòng tròn. 
 

Gió tự nhiên 

Gió ngủ 



Vận hành sản phẩm 
 

Vận hành sản phẩm 
 

Vị trí kẹp Màn ngăn 
ướt 

Màn ngăn ướt 

Bộ lọc của màn ngăn ướt 

Giá đỡ màn ngăn 
ướt 

Bộ lọc 

Hình 2 

Kênh nước 

■ Sau khi chọn thời gian đặt trước thích hợp, nhấn lại nút “Timer / 
Preset” trước để xác nhận bộ hẹn giờ và sau đó biểu tượng Timer / Preset 
sẽ được bật. Các đèn nixie hiển thị thời gian đặt trước.  
■ Trong quy trình cài đặt đặt trước, cài đặt trước sẽ bị hủy khi không có 
thao tác nào trong vòng 5 giây.  
■ Khi chức năng cài đặt sẵn được bật, hãy giữ nút Timer / Preset trong 2 
giây để hủy bộ hẹn giờ.  Đèn chỉ báo Timer / Preset sẽ tắt. 
■ Sau khi cài đặt sẵn, quạt sẽ chuyển sang trạng thái chờ.  
Đảo gió  
■ Bấm nút “ OSC” để bật / tắt chức năng đảo gió 
Chức năng khác  
■ Chức năng tắt hiển thị  
Nếu không có hoạt động trong 40 giây trong trạng thái làm việc, tất cả 
các chỉ số sẽ bị tắt.  Nhấn bất kỳ nút nào ngoại trừ nút ON/OFF để hiển 
thị màn hình 
■ Chức năng bộ nhớ  
Sản phẩm này có chức năng bộ nhớ.  Khi thiết bị đã tắt và trong khi thiết 
bị vẫn ở trạng thái nạp năng lượng, thiết bị có thể ghi nhớ trạng thái làm 
việc hiện tại; khi bật lại thiết bị, thiết bị sẽ hoạt động ở trạng thái làm việc 
ghi nhớ.  Tuy nhiên, ở chế độ ngủ, thiết bị sẽ hoạt động ở chế độ gió tự 
nhiên sau khi bật lại.  
■ TẮT Tự Động 
Nếu không có hoạt động (bao gồm bảng điều khiển và bộ điều khiển từ 
xa) trong 15 giờ liên tục trong bất kỳ trạng thái làm việc nào (ngoại trừ 
gió ngủ), quạt sẽ tự động tắt.  
Điều chỉnh chiều cao  
■ Nới lỏng núm nâng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, rút ống trên 
từ ống dưới xuống một độ dài nhất định và sau đó xoay núm nâng theo 
chiều kim đồng hồ để siết chặt.  
 Xin vui lòng không giữ ống trên khi điều chỉnh chiều cao.  
 

Điều chỉnh hướng gió  

■ Khi cần cung cấp gió phía trên  

hoặc xuống dưới, xin vui lòng nâng 

hoặc nhấn lưới tản nhiệt nhẹ. 

Điều khiển từ xa 

■ Sản phẩm này có chức năng điều 

khiển từ xa. 

Hoạt động cho từng nút trên bộ 

điều khiển từ xa giống như trên 

thiết bị.  

 

 

 



 

Bảo trì Điều khoản ngoài bảo hành 
 

Điều khoản ngoài bảo hành 
 

Kẹp định vị 

Kẹp 

Hình 3 

Bảng hiển thị 

Bộ thu điều khiển 
từ xa 

Bo mạch chủ 

Động cơ không đồng bộ 

Tụ điện 

Bơm chìm Động cơ đồng bộ 

Bảo trì và bảo dưỡng 
1. Không sử dụng vật cứng để lau quạt hoặc lau quạt mạnh để tránh 

trầy xước. 

2. Trong quá trình bảo trì, vui lòng nhúng miếng vải mềm vào nước 

ấm hoặc hóa chất đặc biệt cho nhà bếp, vặn miếng vải để lau quạt, 

sau đó dùng miếng vải khô mềm lau sạch. 

3.  Trước khi tháo gỡ, rút phích cắm điện trước.  Không bắt đầu    làm 

sạch và bảo trì cho đến khi sản phẩm được làm mát hoàn toàn.  

Không sử dụng chất pha loãng, cồn, bột làm sạch hoặc bàn chải 

cứng để làm sạch các bộ phận. Sau khi làm sạch, vui lòng kiểm tra 

xem tất cả các bộ phận được lắp đặt tại chỗ trước khi hoạt động. 

4. Nếu sản phẩm được cung cấp với bộ điều khiển từ xa hoặc biến áp  

     nguồn, vui lòng giữ chúng thật tốt và không làm rơi chúng.  

 

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm khi xảy ra thương 

tích cá nhân hoặc mất mát tài sản vì các lý do sau đây: 
1. Làm hỏng sản phẩm do sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng sai 

mục đích; 

2. Thay thế, thay đổi, bảo trì hoặc sử dụng sản phẩm bằng các thiết bị 

khác mà không tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; 

3. Sau khi xác minh được khiếm khuyết của sản phẩm trực tiếp là do 

khí ăn mòn gây ra; 

4. Sau khi xác minh được khiếm khuyết là do thao tác sai trong quá 

trình vận chuyển sản phẩm; 

5. Vận hành, sửa chữa, bảo trì thiết bị mà không tuân thủ hướng dẫn sử 

dụng hoặc các quy định liên quan; 

6. Sau khi xác minh được sự cố xảy ra do đặc điểm chất lượng hoặc 

hiệu suất của các bộ phận và thành phần được sản xuất bởi các nhà 

sản xuất khác; 

7. Thiệt hại là do thiên tai, môi trường sử dụng không tốt hoặc bất khả 

kháng. 

 


