
Quạt Điều Hoà
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model No.: AC-38AR
Chân thành cám ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm 

Quạt điều hòa PUWA AC-38AR.

Vui lòng đọc Sách Hướng Dẫn Sử Dụng này một cách cẩn thận.
Luôn lưu giữ và để Sách Hướng Dẫn Sử Dụng này ở nơi dễ lấy.



1.  LƯU Ý QUAN TRỌNG
1. Vui lòng rút dây cắm ra khỏi ổ điện trước khi đổ nước vào để đảm bảo an toàn.
2. Không cắm điện khi tay đang ướt để tránh bị điện giật.
3. Sử dụng nguồn điện có điện áp 220-240V~50Hz để đảm bảo an toàn.
4. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng rút dây cắm ra khỏi ổ điện để tránh gây 
hư hại cho thiết bị.
5. Không vệ sinh hoặc di chuyển thiết bị khi đang có kết nối điện.
6. Không che chắn lỗ thông khí để tránh gây hỏng hóc cho thiết bị.
7. Không đặt vật nặng lên trên thiết bị.
8. Không sử dụng thiết bị gần nơi có khí gas hoặc trong môi trường dễ gây cháy nổ.
9. Không đặt thiết bị nằm nghiêng hoặc bất kỳ nơi nào không cân bằng.
10. Không lật thiết bị khi đang sử dụng để tránh tai nạn. Nếu vô tình để nước bên trong bị 
tràn, vui lòng rút ngay dây cắm điện ra, để thiết bị khô trong 24 giờ thì khởi động lại máy.
11. Thiết bị không thích hợp sử dụng trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm hoặc 
phòng giặt. 
12. Mức nước của bình chứa không được vượt quá thang “MAX” ở bất kỳ thời điểm nào. 
Trong suốt thời gian tạo ẩm, mức nước của bình chứa không được dưới thang “MIN”.
13. Đảm bảo rằng cửa thoát khí không bị chặn. Không đặt bất cứ vật gì trên thiết bị và 
không đặt thiết bị quá gần tường, rèm cửa, đồ nội thất, v.v. Tuổi thọ và hiệu suất hoạt 
động của thiết bị có thể bị ảnh hưởng nếu cửa thoát khí bị chặn.
14. Thiết bị này thích hợp để sử dụng trong môi trường có nhiệt độ từ 0 độ đến 40 độ, 
không sử dụng thiết bị dưới nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Vì thiết bị có chức năng lọc 
sạch không khí, vui lòng chú ý thay nước thường xuyên.
15. Thiết bị có chức năng tạo ẩm hiệu quả. Vì vậy, vui lòng không sử dụng ở không gian 
kín; nếu sử dụng ở không gian kín, vui lòng không sử dụng chức năng tạo ẩm.
16. Đổ nước ra ngoài và làm khô bình chứa nếu thiết bị không được sử dụng trong một 
thời gian dài, nhằm ngăn chặn hơi ẩm và mùi hôi.
17. Làm sạch bên ngoài của thiết bị bằng khăn ẩm và dung dịch xà phòng nhẹ. 
18. Nếu có ý định cất giữ hoặc vận chuyển, vui lòng lau khô thiết bị trước khi đóng gói, 
tránh thiết bị có hơi ẩm hoặc có mùi.
19. Không vận hành thiết bị khi dây nguồn hoặc dây cắm bị hỏng. Nếu thiết bị bị rơi hoặc 
bị hỏng theo bất kỳ cách nào, vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành để được xử lý.
20. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng thiết bị.
21. Để phòng tránh nguy cơ điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích cá nhân, không nhúng 
phích cắm, dây điện hoặc thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.
22. Rút dây cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng thiết bị.
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2. CẤU TẠO 

1. Control panel/ Top cover: bảng điều khiển/ Mặt trên
2. Blade: cánh đảo gió
3. Air outlet: cửa thoát khí
4. Body: thân thiết bị
5 . Water tank: bình chứa nước

• Điều khiển từ xa
1. Lắp 2x pin AAA vào phần phía sau điều khiển từ xa. Khi sử dụng 
điều khiển từ xa, nên nhắm vào bộ thu từ với khoảng cách tối đa 6 
mét.
2. Các chức năng trên điều khiển từ xa giống với chức năng trên 
bảng điều khiển.
Chú ý: Vui lòng tháo pin ra nếu không sử dụng điều khiển từ xa 
trong thời gian dài.

3. BẢNG ĐIỀU KHIỂN
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1. On/O�: bật thiết bị và tắt thiết bị.
2. Cool: nhấn phím này chế độ làm mát sẽ bắt đầu hoạt động. Nước trên tấm làm mát 
chuyển đổi không khí thành luồng không khí mát, làm giảm nhiệt độ phòng hiệu quả.
3. Speed: tốc độ thay đổi theo chức năng tương ứng khi nhấn lần lượt: High, Medium and 
Low.
4. Mode: chọn chế độ gió theo mong muốn “Normal” - chế độ gió đều, gió thổi dựa trên 
tốc độ Thấp / Trung bình / Cao. “Nature” - mô phỏng gió tự nhiên, hoạt động với chế độ 
cài đặt gió: lớn, trung bình và chậm. “Sleep” - luồng gió tự nhiên, không đều, chuyển sang 
tốc độ thấp, bất kể cài đặt tốc độ quạt. Lượng gió sẽ giảm theo thứ tự như sau:
      a. Khi cài đặt gió mạnh, gió tự nhiên mạnh nửa giờ đầu, sau đó chuyển sang gió tự
      nhiên chậm.
      b. Khi cài đặt gió vừa, gió tự nhiên trung bình nửa giờ đầu, sau đó chuyển sang gió tự 
       nhiên chậm.
      c. Khi cài đặt gió chậm, luồng gió tự nhiên chậm.
5. Up-Down Swing: nhấn phím này để cánh đảo gió xoay tự động 40 độ từ trên xuống 
theo chiều ngang; đèn báo sẽ sáng. Nhấn phím này một lần nữa để tắt chức năng.
6. Left-Right Swing: nhấn phím này để cánh đảo gió xoay tự động 90 độ từ trái sang 
phải; đèn báo sẽ sáng. Nhấn phím này một lần nữa để tắt chức năng.
7. Ion: nhấn phím này để kích hoạt chế độ ion âm, giúp lọc không khí trong phòng và loại 
bỏ bụi, phấn hoa, nấm mốc, v.v. Đồng thời đèn báo sẽ sáng. Nhấn phím này lần nữa để tắt 
chức năng.
8. Timer: cho phép cài đặt thời gian hoạt động của quạt: mỗi lần nhấn vào phím này sẽ 
tăng thêm 1 giờ cho đến tối đa 12 giờ. Khi cả 4 đèn báo cùng sáng, thời gian cài đặt sẽ là 
12 giờ. Nhấn phím này một lần nữa để tắt chức năng.

4. LẮP RÁP BÁNH XE

Bước 1: Đặt thiết bị trên mặt phẳng.
Bước 2: Cố định bánh xe vào mặt đế thiết bị bằng ốc vít.
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5. ĐỔ NƯỚC VÀO BÌNH CHỨA
1. Đảm bảo rằng nguồn điện đã được ngắt trước khi đổ nước vào bình chứa.
2. Đổ nước vào: kéo đầu khay chứa nước từ phía dưới, sau đó đổ nước sạch vào, lưu ý 
không đổ nước quá vạch “MAX”.
3. Đóng khay chứa nước vào vị trí ban đầu.
Nếu Quý khách không sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng làm mới nước trước khi 
sử dụng lại thiết bị.

6. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN
Sau một thời gian sử dụng, bộ lọc sẽ bị bám bụi, đôi khi nấm mốc cũng có thể xuất hiện, 
gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thiết bị. Nên vệ sinh bộ lọc hai tuần một lần để 
đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt và ổn định.

1. Ngắt kết nối nguồn điện và rút phích cắm của thiết bị trước khi tháo bộ lọc.
2. Tháo bộ lọc ra khỏi thiết bị.
3. Làm sạch bộ lọc trong dung dịch tẩy rửa nhẹ và nước ấm rồi rửa lại bằng nước sạch và 
để khô.
4. Làm sạch bộ lọc tổ ong bằng nước sạch và để khô. Sử dụng bàn chải mềm nếu cần thiết.
5. Rút hết nước trong bình chứa ra ngoài, làm sạch cặn bẩn trong ngăn chứa nước bằng chất 
tẩy rửa nhẹ và bàn chải mềm, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Lưu ý:
- Ngắt nguồn điện khi vệ sinh thiết bị. 
- Không để nước đọng trên bề mặt bảng điều khiển.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, vui lòng đổ hết nước trong bình 
chứa ra ngoài; nếu cần thiết, có thể dùng túi nilon để bọc lại và cất giữ.
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7．THÔNG SỐ KỸ THUẬT

8．HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Model Điện áp/Tần số Công suất Dung tích bình chứa nước 
AC-38AR 220V-240V/50Hz 150W 20L 

 

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp 

 
 

Không hoạt 
động 

1. Mất điện hoặc kết nối kém. 
2. Chưa bật công tắc ở mặt sau thiết 

bị. 
3. Chưa nhấn phím On/Off. 
4. Một bộ phận điện bị hỏng. 

1. Cắm lại dây nguồn và 
bảo đảm kết nối tốt. 

2. Bật công tắc ở mặt sau 
thiết bị. 

3. Nhấn phím On/Off. 
4. Gửi thiết bị đến Trung 

tâm bảo hành và sửa 
chữa. 

 
Không tắt 
được thiết bị 

1. Chưa nhấn phím On/Off. 
2. Một bộ phận điện bị hỏng. 

1. Nhấn phím On/Off. 
2. Gửi thiết bị đến Trung 

tâm bảo hành và sửa 
chữa. 

 
Có âm thanh 
bất thường 

1. Có vật lạ bên trong thiết bị. 
2. Cánh đảo gió bị lỏng. 
3. Bộ phận điện tử bị hỏng. 
4. Lắp đặt bộ lọc chưa đúng vị trí, 

đóng bình chứa nước chưa đúng 
cách. 

1. Tháo bộ lọc để lấy vật 
lạ ra ngoài.  

2. Gửi thiết bị đến Trung 
tâm bảo hành và sửa 
chữa. 

3. Gửi thiết bị đến Trung 
tâm bảo hành và sửa 
chữa. 

4. Lắp lại bộ lọc và đóng 
bình chứa nước đúng vị 
trí. 

Không thể tạo 
ẩm 

1. Bộ lọc bị chặn. 
2. Có sự cố kỹ thuật. 

1. Làm sạch bộ lọc. 
2. Gửi thiết bị đến Trung 

tâm bảo hành và sửa 
chữa. 

 

5



AIR COOLER
USER INSTRUCTIONS

Model No.: AC-38AR
Thank you for purchasing this Air cooler PUWA AC-38AR.

Please thoroughly read through this instruction manual before use and 
store it carefully for future use.



1.  IMPORTANT NOTES
1. Unplug the wire connector before �ll into water to ensure safety.
2. Do not touch the wire connector with the wet hands, in order to avoid the electricity 
shock to be hurt.
3. Put the wire connector into the power voltage 220-240V~50Hz to ensure the safety 
and connected well.     
4. If do not to use for a long time, please unplug the wire connector in order to avoid any 
damage to the product.
5. Do not clean and move the product when power connected.
6. As this product has the high speed operated wind wheel, the air outlet must not be 
obstructed in order to avoid any hurts or any damages to the machine.
7. Do not place any heavy objects on the top of the air cooler. The air outlet must not be 
obstructed.
8. Do not use the product under the �ammable and explosive environment.
9. Please place the product horizontal, do not place it slant or any unbalanced place in 
order to avoid product fall down to make any damages on the machine or pasts.
10. Do not overturn when used to avoid accident. If water inside accidentally over�ow, 
should unplug the wire connector, until 24 hours dry enough then start machine again. 
11. This device is not suitable for use in wet or damp spaces such as bathroom and 
laundry rooms. Do not place the device in the vicinity of taps, bathtub, shower, pool, 
fountains or other sources of moisture.
12. Do not exceed the “MAX” level when re�lling the water reservoir, of the level drops to 
under the “MIX” level, the unit doesn’t work.
13. Ensure that the air outlet is not blocked. Do not place anything on or over the unit and 
do not position it too close to walls, curtains, furniture etc. The e�ectiveness and life-ex-
pectancy of the unit can be a�ected if the air outlet becomes blocked!
14. This product is suitable for use under 0 degree to 40 degree, do not put under .the 
high temperature and low temperature. As the product purify the air, pay attention to 
change the water.
15. The product has e�ective humidi�cation function. So please do not use in sealed 
place; if in sealed place, do not use humidi�cation function.
16. Remove the water and dry the tank if the unit is not be used for some time, which 
prevents moisture vapors and bad odors.
17. Clean the exterior of the device with a damp cloth and a mild soapy solution. Do not 
use aggressive or abrasive products and avoid getting water in the unit itself.
18. If stored or shipped, should dry to pack, to avoid evaporator moist or to be smelly.
19. Do not operate the unit when the power cord or plug is damaged. If the appliance, 
dropped or damaged in any manner, send it to an authorized service center.
20. Close supervision is necessary when the appliance is used near children or persons. 
21. To protect against risk of electric shock, �re or personal injury, do not immerse plug, 
cord or main unit in water or other liquids.
22. Unplug when not in use.
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2. PRODUCT IDENTIFICATION

• Remote Control
1. Install 2 x AAA batteries in the section at the back of the remote 
control. When using the remote control should aim at the receiver 
from a distance of maximum 6 meters.
2. The function of the remote control will be the same as the 
function on the control panel.
Notice: Please take out the batteries if not in use for some time.

3. CONTROL PANEL
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1.  ON/OFF: Press it the product will start. Press it again to stop.
2.  Cool: Press it the water pump will start working. The water circulates on the cooling 
pad to allow warm air to be converted to cool air which reduces the room temperature 
e�ectively. 
3. Speed: press to select desired fan speed: High, Medium and Low. In turn, the     
relevant indicator lamp of air speed will be on.
4. Mode: press to select a method the wind type.
“Normal” - gives a regular wind, wind blows based on Low/Medium/High speed.
“Nature” - the product will operate according to setting irregularly, simulate the natural 
wind, work with wind setting, can make the natural wind to large, medium and slow.
“Sleep” - gives a nature, irregular breeze that switches to low speed, irrespective of the fan 
speed setting. The wind volume will decrease order as follows:
    a. When setting strong wind, strong natural wind half hour �rst, then change to slow 
    natural wind.
    b. When setting medium wind, medium natural wind half hour �rst, then change to 
    slow nature wind.
    c. When setting slow wind, work with slow natural wind.
5. Up- Down Swing: press it the outer leaf automatic swing 40 degree from up to down 
horizontally; the indicator light will light up. Press it again switched this function o�. 
6. Left-Right Swing: press it the inner leaf automatic swing 90 degree from left to right; 
the indicator light will light up. Press it again switched this function o�. 
7. Ion: press it to activate the ionizer which generates negative ions throughout the room 
and causes dust, pollen, mold spores, pet dander and etc. At the same time the indicator 
light will light up. Press it again switches this function o�.
8. Timer: to allow you to set the required working time: each press on the button gives a 
further 1 hour until max. 12 hours. When all 4 indicator lights are on, the timer will be 
12hrs. Press it again switches this function o�.

4. CASTORS ASSEMBLY

Step 1: Place the air cooler on �at average
Step 2: Fix the castors into the bottom of the base with screws o�ering.
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5. HOW TO FILL WATER
1. Please be sure the power is OFF before �lling water.
2. Water input: pull out the water inlet from the bottom side, then �ll with clean water and 
do not exceed the “MAX” level. 
3. Re-install the water inlet into position.If you have not used the unit for some time, 
please refresh any remaining water.

6. CLEANING AND MAINTENANCE
After using, the �lter and honeycomb �lter will become clogged with dust, which will 
greatly a�ect the unit’s performance. Sometimes mold and mildew may also occur, due 
to lack of water changes. It is recommended to clean the �lter and honeycomb �lter once 
every two weeks.

1. Disconnect the power supply and unplug the unit. 
2. Remove the �ler and honeycomb �lter out for cleaning. 
3. Wash the �lter in a mild detergent and warm water solution and rinse with clean water 
and leave it dry. 
4. Wash the honeycomb �lter with clean water only and leave it dry. Use a soft brush if 
necessary.
5. Pull out the water outlet, clean the dirty in water tank with mild detergent and soft brush 
and rinse with clean water.

Notice:
- Please unplug the wire connector before clean.
- Control panel cannot be touched with water.
- If do not use the unit for a long time, please empty the water tank; or if need  to stop using 
for a long time, should dry enough to wrap with plastic bag and store it.
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7．SPECIFICATION

8．TROUBLESHOOTING GUIDE

Model Rating Power Power Max Water Injection Rate 

AC-38AR 220V-240V/50Hz 150W 20L 

 

Breakdown Reason Solution 

 
 

Does not 
work 

1. No power 
2. Did not press the switch at the 

backsides. 
3. Did not press the On/Off bottom on 

control panel 
4. Parts of the electricity broken 

1. Pull into the power and 
connected well 

2. Press the switch at the 
backside 

3. Press On/Off bottom on 
control panel 

4. send to repair 

Cannot 
switch off 

1. Did not press the off bottom 
2. Parts of the electricity broken 

1. Press the off bottom 
2. Send to repair 

 
Abnormal 

sound 

1. Something inside 
2. Wind wheel loose 
3. Electrical machine damage 
4. Not positioned correctly 

1. Release the filter web to 
take out  

2. Send to repair 
3. Send to repair 
4. Remove the filters and 

the water tank and 
install correctly. 

Cannot 
humidify 

1. Inlet filters are blocked 
2. Technical breakdown 

1. Clean inlet filters 
2. Send to repair 
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