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   Kiểu máy

Trước khi vận hành máy hãy đọc kỹ các hướng dẫn này.

Nếu dây điện hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý hoặc kỹ thuật viên có tay nghề để tránh tai nạn.

Nhớ phải ngắt nguồn điện cho quạt trước khi lau chùi hay bảo trì.

Ngắt điện

Ngắt nguồn điện trước khi lau chùi.

ế ể ị đ ệ ậ

Dùng giẻ mềm nhúng vào nước ấm pha chấy tẩy rửa nhẹ để lau.

ạ ằ ẻ ể ướ ề ặ ộ ậ ằ ự
ịch tẩy rửa ă ồ ộ ẩ ặc ố ẩ ề

Khi dùng giẻ đã xử lý bằng hóa chất, nhớ làm theo chỉ dẫn.

Điện áp Tần số Công suất Vòng quay Tốc độ gió Lượng gió Góc xoay Độ dài dây Trọng lượng Kích thước

Ặ Ể

Cồn

Bột tẩy
Dung dịch
tẩy rửa

Xăng

Chất tẩy 
có kiềm

Ư
Cấm

LAU CHÙI CÁNH QUẠT, THÂN QUẠT

Để tiết kiệm điện, nên ngắt điện nếu không dùng quạt trong một thời gian dài. 
ạ ẫ ả đ ệ ả ở ạ Ắ

ấ ấ ỳ ạ ẽ ộ ế để ấ đ đổ ế độ

Quạt có thể rung và gây ồn nếu nền không bằng phẳng. 
Nếu có chuyện đó thì phải xê dịch quạt đi một chút hoặc chỉnh chiều cao cho đến khi hết rung và ồn.

ư

Bấm nút này để đổi tốc độ gió hoặc để tắt quạt như trong sơ đồ trên.

Hướng bộ điều khiển từ xa vào bộ nhận tín hiệu.

Khoảng cách điều khiển được là khoảng 4.5m từ 
quạt, với góc điều khiển 50 độ.

Nếu bộ điều khiển từ xa không làm việc thì phải thay pin.

Không để nắng hoặc ánh đèn công suất lớn chiếu
thẳng vào bộ nhận tín hiệu. 
(khiến bộ điều khiển từ xa không làm việc.)

Bấm nút này để đặt giờ như trong sơ đồ trên.

ấ để đổ ạ ủ ạ

Không thể bật chức năng “1/f YURAGI” từ bảng điều khiển.

Bảng điều khiển nóng hơn nhiệt độ xung quang khoảng 10˚C là bình thường.
(Có một dòng điện rất nhỏ chay qua mạch điều khiển ở chế độ dừng).

ờ

ủ

ừ

ậ

Cách dùng Bộ Điều khiển Từ xa

Lưu ý

Lưu ý

ả ề ể

Bộ nhận
tín hiệu

Lần đầu cắm điện tốc độ quạt sẽ là “Chậm”.

Các nút khác sẽ không làm việc khi quạt tắt.

Sẽ có tiếng “bíp” ngắn khi bật quạt và tiếng “bíp” dài khi tắt ạ

Khi bật quạt bằng bộ điều khiển từ xa, nó sẽ chạy ở chế độ 
trước khi bị tắt.

Không có chức năng nhớ cho “Timer” (“Hẹn giờ”)

Bộ nhớ sẽ bị xóa khi ngắt nguồn cấp điện.

Bấm để đổi trạng thái OFF/ON (TẮT/BẬT)

Chức năng nhớ

(TẮT/BẬT)

(Đèn sáng)

Chỉnh tốc độ gió thích hợp và bật xoay (tuốc năng) có thể 
nâng cao hiệu quả làm mát.

Sử dụng đúng cách Bộ hẹn giờ có thể tiết kiệm năng 
lượng và ngăn ngừa sự khó chịu cho người sử dụng

ố

Ặ Ờ

Bấm để đổi trạng thái xoay (tuốc năng) của quạt

ấ để đặ ờ ư ọ ướ đ

Đèn hiệu sẽ thay đổi tương úng thời gian còn lại giảm đi.

Sẽ có tiếng “bíp” ngắn khi bật quạt và tiếng “bíp” dài khi 
tắt quạt.
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