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This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị khiếm khuyết về thể chất, giác quan hay 
tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc hiểu biết, trừ khi họ được một người chịu trách nhiệm về sự 
an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn.

To avoid the possibility of causing injury to users or damage properties, please follow all the 
explanation written below. The manufacturer is not responsible for accidents and injuries 
caused by defective or deficient installation.

Để tránh khả năng gây thương tích cho người dùng hoặc hư hỏng tài sản, xin hãy làm theo mọi 
hướng dẫn dưới đây. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các tai nạn và thương tích gây ra bởi 
lắp đặt sai hoặc cẩu thả.

本設備是不打算供與（包括兒童）身體，感官或心理能力欠佳人士使用，或缺乏經驗和知識，
除非他們是在負責他們安全的人員監督下或有關使用該設備的指示下使用。

為了避免可能造成傷害用戶或損壞財產， 請遵守以下所有的書面解釋。 
製造商不會因有缺陷或不足的安裝所造成的意外及傷而亡負責。

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Phải trông chừng trẻ em không để chúng chơi với thiết bị này.
兒童應該受到監督以確保它們不玩該設備。

Thank you for purchasing this product.

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm này.
感謝您選購此產品。
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KDK Company, Division of PES
Head Office:4017,Takaki-cho,Kasugai,Aichi,Japan

Quạt điện (Quạt Treo Tường)
Số mô đen

Hướng dẫn sử dụng

ĐẶC ĐIỂM

Thứ hạng Tốc độ quay tại 
mỗi Số 

(vòng/phút)

Hệ số công năng 
(Lưu ý: chỉ nói 

về động cơ)

Sức quạt gió 
(m³/phút)

Before operating this set, please read these instructions completely.

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

Nếu dây điện hỏng thì phải được nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có tay nghề tương tự thay để tránh tai nạn.

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

Use only with rated voltage.

Chỉ dùng với điện áp được chỉ định.

CÁCH VẬN HÀNH

NÚT BẬT/TẮT

Các chế độ chạy và tắt được chọn luân phiên mỗi lần bấm nút này. 
(Cắm điện rồi bấm nút này, khi đó ta sẽ ở chế độ “tốc độ chậm”).

Rút điện ra khi không dùng quạt trong thời gian dài. 
(Ngay cả khi nút đang ở vị trí “Tắt” vẫn có dòng khoảng 1 W chạy qua mạch điều khiển).

Nên bấm nút Bật/Tắt trước khi bấm các nút khác.

Nên dùng quạt này cùng với máy điều hòa 
nhiệt độ để nâng cao hiệu quả làm mát hoặc 
làm ấm.

NÚT TUỐC NĂNG (BẢNG ĐIỀU KHIỂN)NÚT ĐẶT GIỜ

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ LẮP PIN (vào ổ pin)

NÚT TỐC ĐỘ

Chế độ hoạt động được chọn mỗi khi ta bấm 
phím này.
Dùng phím này khi không có bộ điều khiển từ xa 
hoặc pin hết.

Mỗi khi bấm nút này ta sẽ luân phiên đổi giữa các chế độ tuốc 
năng và dừng (Góc quay là 90 độ).Đặt giờ bằng cách ấn nút này. 

(Đèn cho biết số thời gian còn lại).

Có thể thay đổi tốc độ bằng cách bấm nút này.

Dùng sức gió và chức năng tuốc năng đúng có thể nâng cao 
hiệu quả của quạt.

Bật đèn

Bật đèn

Hours

Giờ

Có cả chức năng Nhớ
Khi bấm nút BẬT/TẮT, quạt sẽ chạy 
ở chế độ nó đã hoạt động trước đó.
 Đồng hồ tính giờ không được 
 lưu trong bộ nhớ.

 Bộ nhớ bị xóa khi rút điện ra.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN (TẮT/TỐC ĐỘ)

Chĩa bộ điều khiển từ xa hướng vào bộ nhận tín hiệu.
Khoảng cách điều khiển được là khoảng 4.5 m trực 
diện và 3m trong vòng 25º sang phải và sang trái.
Nếu bộ điều khiển từ xa trở nên

Tránh để bộ nhận tín hiệu bị nắng và ánh sáng nhân 
tạo mạnh chiếu thẳng vào.
(Như thế sẽ làm bộ điều khiển từ xa mất hiệu lực).

Bấm phím TẮT/TỐC ĐỘ trên bảng điều khiển sẽ 
cho phép ta lưu chế độ tuốc năng vào bộ nhớ, 
tuy nhiên không lưu được tốc độ và đồng hồ.

Bật đèn

Dừng

CÁCH DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

CẢNH BÁO

Super alleru-buster     BỘ SIÊU KHỬ dị ứng

To inactivate virus
Để khử hoạt tính của vi rút

To prevent reproduction of Bacteria & Molds

Để ngăn sự sinh trưởng của Vi khuẩn & Nấm

SUPER alleru-buster
BỘ SIÊU KHỬ DỊ ỨNG

CLEANING, MAINTENANCE AND STORING

LAU CHÙI, BẢO TRÌ VÀ BẢO QUẢN

BỘ SIÊU KHỬ dị ứng: được trang bị  Catechin 
lấy từ trà xanh & Enzyme chống vi khuẩn, nó 
có thể khử hoạt tính các tác nhân gây dị ứng.

Đơn vị Thử nghiệm: Viện Nghiên cứu kỹ thuật Thành phố Ôsaka

Để khử hoạt tính các tác nhân gây dị ứng

Để hạn chế hoạt động của các tác nhân gây dị ứng bị 
giữ lại trong bộ lọc

Để hạn chế hoạt động của các tác nhân gây dị ứng bằng bộ lọc

Để hạn chế sự sinh trưởng của vi khuẩn & nấm bị chặn trong bộ lọc

Chất gây dị ứng nghĩa là chất làm cho người ta bị dị ứng và bao gồm 
xác chết & mùi Dermatophagoides Farinae, xác chết & mùi 
Pyroglyphidaer, lông phấn hoa, gầu chó, gầu mèo, nấm và bột mì mịn.

Bộ lọc có mùi độc đáo của Catechin, không hề có hại cho cơ 
thể người.

Catechin là một chất tự nhiên chiết xuất từ trà xanh

Phương pháp Thử nghiệm: Áp dụng phương pháp Phân tích enzyme 
miễn dịch chứng minh sự giảm thiểu các tác nhân nhỏ mịn gây dị ứng

Đơn vị Thử nghiệm: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Kitasato

Đơn vị Thử nghiệm: Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Thực phẩm Nhật bản

Phương pháp Thử nghiệm: Kết quả được khẳng định bằng 
cách áp dụng phương pháp nuôi trồng ngoài trời tại một trung 
tâm nuôi trồng chuẩn ngoài trời

Phương pháp Thử nghiệm: dùng phương pháp brack để chứng 
minh bất hoạt tính của vi rút

Green Tea Catechin
Catechin trà xanh 

Anti-bacteria Enzyme
Enzyme chống vi khuẩn

1. Cất ở nơi khô, không quá ẩm hoặc nhiều nước
2. Giữ cho quạt sạch. Lau sạch bụi bằng giẻ sạch và mềm với nước và xà phòng thường, 
 rồi lau khô. Không dùng các dung môi…v.v. (như xăng hay dầu)
3. Trước khi cất quạt đi nhớ làm vệ sinh thật kỹ; trùm túi ny lông và cất vào chỗ khô ráo.

Unplug

Rút điện

Rút khỏi nguồn điện trước khi lau chùi.

Nếu không có thể bị điện giật.

Mở nắp

Đóng nắp

Lắp pin vào

Lắp đúng theo các dấu

Loại pin
    R6P (SUM-3) (2 pin)

CẢNH BÁO
Để tránh rò rỉ hoặc cháy pin
 Không dùng loại pin sạc (Ni-Cd)
 Không dùng lẫn các loại pin
 Không dùng lẫn pin mới và cũ
 Nếu không định dùng quạt trong một
 thời gian dài, hãy tháo pin ra.

Receptor

Bộ nhận tín hiệu

Số Tốc Độ Quạt Kích Thước (cm) Loại Vật Liệu Cách Nhiệt
Chức Năng Cách Nhiệt

Hủy

Khi hết giờ quạt sẽ tự động dừng. (Đèn tắt). Chỉ 
số đặt giờ được cho làm ví dụ. (Sẽ có sai số 
khoảng 30 phút trong 6 giờ.)

M40MH8002ZM



SPEED

OFF�ON
OSCIL�TIMER

W
all Fan

SPEED

OFF�ON
OSCIL�TIMER

W
all Fan

Peel off the tape from the fan stand.

Bóc băng dính dán trên chân quạt.
Screw in one end off the safety wire.

Bắt vít một đầu dây an toàn.
Bend and screw the safety wire to wooden wall or to wall 
plug for concrete wall as illustrated.

Uốn và bắt vít dây an toàn vào tường gỗ hoặc vào lỗ trên 
tường nếu là tường bê tông, như trên hình minh họa.

將膠帶從風扇架撕開。

Tape
膠帶
Băng

Snap together the front and rear guard according to 
sequence     ,    , and      .

Đặt hai tấm chắn trước và sau cho khớp 
theo trình tự     ,     , và     .

This term cautions you that injury or physical damage to property may result by 
incorrect operation of the product.

Điều này cảnh báo quý vị rằng vận hành sản phẩm sai có thể gây thương tích hoặc 
tổn hại tài sản

This term warns you that death or serious injury may result by incorrect operation of 
the product.

Điều này cảnh báo quý vị rằng vận hành sản phẩm sai có thể gây tử vong hoặc 
thương tích nặng

Be sure to read and follow these safety directions

Nhớ phải đọc và làm theo các chỉ dẫn an toàn này

SAFETY PRECAUTIONS
安全注意事項
NHỮNG PHÒNG NGỪA VÌ MỤC ĐÍCH AN TOÀN

NAME OF PARTS / HOW TO OPERATE
各部件名稱及使用方法
TÊN CÁC BỘ PHẬN / CÁCH THAO TÁC

INSTALLATION
安裝
LẮP ĐẶT

Be sure to observe the following safety precautions in order to avoid possible injury to yourself or others
and damage to your belongings.

Nhớ phải làm theo các cảnh báo an toàn dưới đây để tránh các thương tổn có thể cho bản thân và người 
khác và hư hỏng tài sản của bạn.

The following symbols indicate the degree of possible danger if the relevant precautions are ignored.

Các ký hiệu dưới đây chỉ ra mức độ nguy hiểm có thể nếu các cảnh báo tương ứng bị lờ đi.

WARNING
警告

CẢNH BÁO

WARNING
警告

CẢNH BÁO

CAUTION
小心

CHÚ Ý

WARNING
警告

CẢNH BÁO

CAUTION
小心

CHÚ Ý

Các cảnh báo được xếp hạng bằng các ký hiệu sau.

This symbol denoted action that are 
compulsory.

Ký hiệu này biểu thị hành động phải 
thực hiện.

Symbol with white background denotes a 
PROHIBITED action.

Các ký hiệu có nền trắng biểu thị một hành 
động BỊ NGHIÊM CẤM.

Không bao giờ được tháo rời các bộ phận, sửa chữa 
hoặc thay đổi sản phẩm này.

Không làm hỏng dây dẫn hoặc phích cắm điện chính.

Lau bụi định kỳ trên phích cắm và ổ cắm điện.

Không được dùng trong các tình huống sau;
• Gần bếp ga • Chỗ có nhiều ga dễ cháy nổ • Chỗ không 
được che mưa hoặc nước xối • Gần thuốc trừ sâu 
• Dung môi dầu ăn mòn • Nhiệt độ cao • Độ ẩm cao 
• Gần hóa chất, dầu, khu vực nhiều bụi bặm.

Don’t place the fan on unstable surface or near obstacles.

Không đặt quạt trên nền không vững hoặc gần các vật 
cản.

Avoid continuously exposure of direct wind from the fan.

Tránh ở trong luồng gió trực tiếp từ quạt thổi ra.

Do not put your fingers into the guard or any moving 
part of the fan.

Không cho ngón tay vào tấm chắn hay bất kỳ bộ phận 
chuyển động nào.

Hold the plug when disconnect from main supply, never 
pull the cord.

Cầm phích cắm để rút điện, không bao giờ được cầm 
dây để kéo.

Do not cover up receptor. (Prevents Remote Control 
Unit from functioning)

Không che phủ bộ nhận tín hiệu. (Khiến Bộ Điều khiển 
Từ xa không làm việc)

Do not wash the filter with water.
It will effect the filter performance.

Không rửa tấm lọc bằng nước. 
Nó sẽ ảnh hưởng đến công năng của bộ lọc.
Make sure all screws and connection are tightly screwed 
and secured.

Nhớ phải vặn thật chặt mọi ốc vít và các phần kết nối.

The safety wire must be always connected.

Dây an toàn phải luôn được kết nối.

Can cause injury if drops.

Có thể gây thương tích nếu để tuột.

Can cause injury if drops.

Có thể gây thương tích nếu để tuột.

Do not spill liquids on Remote Control Unit.
Do not drop or step on ot. (They cause damage)

Không đổ chất lỏng lên Bộ Điều khiển Từ xa. 
Không đánh rơi hoặc dẫm lên nó. (Như thế nó sẽ hỏng)
Please install safety wire before fixing guard.

Xin hãy lắp dây an toàn trước khi lắp tấm chắn.

Disconnect power supply before cleaning.

Rút khỏi nguồn điện trước khi lau chùi.

Never touch the plug if your hands are wet.

Không bao giờ sờ vào phích điện nếu bàn tay đang ướt.

Follow strictly to all the instructions given in this manual 
for installation.

Phải nghiêm khắc tuân theo các chỉ dẫn trong sổ 
hướng dẫn này khi lắp đặt.

Installation must be done by a competent personnel.

Phải để người có tay nghề lắp đặt.

Otherwise it may cause electric shock.

Nếu không nó có thể gây điện giật.

May cause bad effect in quality and 
dangerous condition.

Có thể tác hại đến chất lượng và 
gây ra tình trạng nguy hiểm.

Risk on injury by falling fan.

Có nguy cơ thương tích do quạt 
rơi đổ.

It may cause discomfort.

Nó có thể gây khó chịu.

Causing injury.

Gây thương tích.

May cause short circuit or damage 
of power supply cord and leading to 
fire or electric shock.

Có thể gây hở điện hoặc hỏng dây 
điện, dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện 
giật.

May cause electric shock.

Có thể bị điện giật

Lắp đặt có lỗi có thể gây hỏa hoạn, điện 
giật, quạt rơi đổ và thương tích cho người.

No wet hand

Không để bàn 
tay ướt

Bụi tích tụ trên phích cắm trong mùa ẩm 
có thể gây cách điện kém và phát sinh 
hỏa hoạn.

Rút dây ra khỏi nguồn điện và dùng một mảnh vải khô 
để chùi phích cắm.

Rút quạt ra khỏi ổ điện nếu để lâu không dùng.

Do not take apart

Không được tháo 
rời các bộ phận

It may cause fire or electric shock.

Làm thế có thể bị điện giật

như thay đổi, đặt gần các thiết bị gây nóng, xoắn hoặc 
bẻ quá đà, kéo dài quá mạnh, kéo vật nặng, cuộn dây 
điện lại.

Nhớ phải cắm phích điện hết cỡ vào ổ cắm.

Không dùng phích cắm đã hỏng hoặc ổ cắm quá lỏng.

Gây thương tích, điện giật hoặc thậm chí 
hỏa hoạn do hở điện.

Nếu dây điện bị hư hại, phải để nhà sản xuất, 
đại lý dịch vụ của họ hoặc người có tay nghề 
tương tự  thay để tránh tai nạn.

Cắm lỏng có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn 
do phích cắm bị hun quá nóng.

Contact the dealer for repairing this product.

Hãy liên hệ với cửa hàng để chữa sản phẩm này.

Không được cắm dây vào nguồn điện chừng nào 
quạt chưa được lắp xong hẳn.

Không nối máy này với nguồn điện khác với điện áp 
chỉ định của nước chủ đích.

Do not contact with water.

Không tiếp xúc với nước.

Nếu không nó có thể gây hỏa hoạn 
hoặc thương tích

Causing fire or electric shock.

Gây hỏa hoạn hoặc điện giật.

Prohibited

Cấm

Prohibited

Cấm

Prohibited

Cấm

Prohibited

Cấm

Prohibited

Cấm

Prohibited

Cấm

Avoid water

Tránh nước

Unplug

Rút điện

Front Guard

Tấm chắn trước

Blade

Cánh quạt

Rear Guard 

Tấm chắn sau

Guard Ring

Vành chắn

Remote Control Unit

Bộ Điều khiển Từ xa
Receptor

Bộ nhận tín hiệu

Motor

Động cơ

Fan Stand

Chân quạt

ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG GIÓ

Điều chỉnh theo chiều ngang
Đưa nó sang phải và trái.

Nếu quạt không dừng lại ở vị trí mong muốn.

Điều chỉnh theo chiều đứng
Đưa nó lên và xuống, tay kia giữ chân quạt.

Bảng điều khiển sẽ hơi nóng lên sau khi cắm điện. 
(Một dòng điện nhỏ chạy trong mạch điều khiển.)

Remove cap

Tháo mũ

Tighten the bolt with a screwdriver

Dùng tuốc nơ vít vặn chặt vít

Tấm Chốt Tường (Phải dùng Tấm 
Chốt Tường đúng kiểu) Tường (Tường Gạch 

hoặc Bê tông)

Vặt chặt Vít (3 cái) Cắm Vít Tường (3 cái) (không đi kèm) Khoan Lỗ

BƯỚC 3 BƯỚC 2 BƯỚC 1

Giá gắn tường phải đủ sức chịu được 245N (Newton) 25 kg trở lên khi được gắn vào tường đúng quy cách.

Hình này cho thấy cách lắp đặt tổng quát vào tường bê tông hoặc tường gạch. Chất lượng tường và phíc cắm 
(ống) thay đổi sẽ ảnh hưởng đến độ chắc khi lắp đặt. Xin hãy tham vấn với người có chuyên môn nếu gặp khó 
khăn khi lắp đặt.

Lắp Giá đỡ gắn tường lên tường Lắp chân quạt

Giữ khoảng cách 
trên 20 in sơ

Giữ khoảng cách trên 14 in sơ

Screws

Vít

Opening through which the wall bracket is put.

Rãnh chừa ra cho giá đỡ gắn tường

Bottom plate

Tấm đáy

Back of the fan stand

Mặt sau của chân quạt

Để lắp đặt giá gắn tường, hãy chọn bức tường dày trên nửa in sơ hoặc phần tường phủ lên cột hoặc các 
phiến khung nhà. Nếu là tường gỗ thì không cần dùng tấm chốt tường.
Nếu trong phòng định lắp quạt có thiết bị thắp sáng phát sinh tần số cao như loại có máy đổi điện, thì nên 
lắp quạt xa thiết bị thắp sáng đó một chút vì bộ điều khiển từ xa của quạt có thể không làm việc.

Không để dây điện giữa tường và quạt.
Kiểm tra xem chân quạt đã được gắn chắc chưa.

Lắp chặt giá đỡ gắn tường lên mặt tường thẳng đứng bằng vít gỗ phụ kiện.

Gắn chắc chân quạt vào giá gắn tường ở tư thế thẳng đứng. Lúc này dịch chân quạt một chút sang 
bên có thể sẽ dễ lắp đặt quạt hơn và đảm bảo là chân quạt khớp hẳn vào giá gắn tường.

HOW TO ASSEMBLE
組裝方法
CÁCH LẮP
Before you start assembling Blade and Guard

Trước khi bắt đầu lắp Cánh quạt và Tấm chắn

Wipe off any grease

Lau sạch dầu mỡ

Pull out

Kéo ra

Unscrew

Tháo vít

Shaft Pin

Chốt Trục

Lock clip upwards to hold guard.

Khóa kẹp lên trên để giữ tấm 
chắn.

Put rear and front guards together.

Lắp tấm chắn trước vào tấm chắn sau.

Press on the clip.

Ấn kẹp vào.

Make sure that the nut and 
spinner are secured very tightly.

Nhớ phải vặn ốc và chóp giữ 
cánh quạt thật chặt.

Motor

Mô tơ

Motor rotation axis

Trục động cơ

Blade

Cánh quạt

Nut

Ốc

Hole

Lỗ

Projection

Cọc

Rear Guard

Tấm chắn sau

Front Guard

Tấm chắn trước

Spinner

Chóp giữ 
cánh quạt

Guard Ring

Vành chắn

Is the front guard detached?

Tấm chắn trước có bị rời ra không?

Is the clip securely pressed on?

Cái kẹp đã vào chốt chưa?

Securely snap together the front and 
rear guards by pressing on the clip. 
Otherwise the front guard may fall off 
onto you.

Lắp chặt tấm chắn trước và sau vào 
nhau bằng cách ấn lên cái kẹp. 
Nếu không tấm chắn trước có thể rơi 
lên bạn.

Check to confirm that the fan is correctly installed!

Kiểm tra xem quạt đã lắp đúng chưa!

Set the blade boss projection onto the 
shaft pin.
 
Đặt chỗ lồi trên cánh quạt vào 
chốt trục.

Blade Boss Projection 

Chỗ Lồi Trên Cánh Quạt

Wire Screw

Vít giữ dây

Wire Screw

Vít giữ dây

Wall bracket

Giá đỡ gắn tường
Wood screws

Vít gỗ

Wall bracket

Giá đỡ gắn tường
Wood screws

Vít gỗ

(3 PCS)

(3 cái)

(4 PCS)

(4 cái)

(2 PCS)

(2 cái)

Battery

Pin Khô

Or

Hoặc

ACCESSORIES            CÁC PHỤ KIỆN

Remote Control Unit

Bộ điều khiển từ xa

SAFETY WIRE INSTALLATION GUIDE                        HƯỚNG DẪN LẮP DÂY AN TOÀN

NOTE         LƯU Ý
Ensure the safety wire metal caulking does not overlap 
onto bottom plate while fixing.

Phải đảm bảo là miếng hàn kim loại không đè lên tấm 
đáy khi lắp cố định.

Bottom plate

Tấm đáy 

Metal caulking

Miếng hàn kim loại
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Peel off the tape from the fan stand.

Bóc băng dính dán trên chân quạt.
Screw in one end off the safety wire.

Bắt vít một đầu dây an toàn.
Bend and screw the safety wire to wooden wall or to wall 
plug for concrete wall as illustrated.

Uốn và bắt vít dây an toàn vào tường gỗ hoặc vào lỗ trên 
tường nếu là tường bê tông, như trên hình minh họa.

將膠帶從風扇架撕開。

Tape
膠帶
Băng

Snap together the front and rear guard according to 
sequence     ,    , and      .

Đặt hai tấm chắn trước và sau cho khớp 
theo trình tự     ,     , và     .

This term cautions you that injury or physical damage to property may result by 
incorrect operation of the product.

Điều này cảnh báo quý vị rằng vận hành sản phẩm sai có thể gây thương tích hoặc 
tổn hại tài sản

This term warns you that death or serious injury may result by incorrect operation of 
the product.

Điều này cảnh báo quý vị rằng vận hành sản phẩm sai có thể gây tử vong hoặc 
thương tích nặng

Be sure to read and follow these safety directions

Nhớ phải đọc và làm theo các chỉ dẫn an toàn này

SAFETY PRECAUTIONS
安全注意事項
NHỮNG PHÒNG NGỪA VÌ MỤC ĐÍCH AN TOÀN

NAME OF PARTS / HOW TO OPERATE
各部件名稱及使用方法
TÊN CÁC BỘ PHẬN / CÁCH THAO TÁC

INSTALLATION
安裝
LẮP ĐẶT

Be sure to observe the following safety precautions in order to avoid possible injury to yourself or others
and damage to your belongings.

Nhớ phải làm theo các cảnh báo an toàn dưới đây để tránh các thương tổn có thể cho bản thân và người 
khác và hư hỏng tài sản của bạn.

The following symbols indicate the degree of possible danger if the relevant precautions are ignored.

Các ký hiệu dưới đây chỉ ra mức độ nguy hiểm có thể nếu các cảnh báo tương ứng bị lờ đi.

WARNING
警告

CẢNH BÁO

WARNING
警告

CẢNH BÁO

CAUTION
小心

CHÚ Ý

WARNING
警告

CẢNH BÁO

CAUTION
小心

CHÚ Ý

Các cảnh báo được xếp hạng bằng các ký hiệu sau.

This symbol denoted action that are 
compulsory.

Ký hiệu này biểu thị hành động phải 
thực hiện.

Symbol with white background denotes a 
PROHIBITED action.

Các ký hiệu có nền trắng biểu thị một hành 
động BỊ NGHIÊM CẤM.

Không bao giờ được tháo rời các bộ phận, sửa chữa 
hoặc thay đổi sản phẩm này.

Không làm hỏng dây dẫn hoặc phích cắm điện chính.

Lau bụi định kỳ trên phích cắm và ổ cắm điện.

Không được dùng trong các tình huống sau;
• Gần bếp ga • Chỗ có nhiều ga dễ cháy nổ • Chỗ không 
được che mưa hoặc nước xối • Gần thuốc trừ sâu 
• Dung môi dầu ăn mòn • Nhiệt độ cao • Độ ẩm cao 
• Gần hóa chất, dầu, khu vực nhiều bụi bặm.

Don’t place the fan on unstable surface or near obstacles.

Không đặt quạt trên nền không vững hoặc gần các vật 
cản.

Avoid continuously exposure of direct wind from the fan.

Tránh ở trong luồng gió trực tiếp từ quạt thổi ra.

Do not put your fingers into the guard or any moving 
part of the fan.

Không cho ngón tay vào tấm chắn hay bất kỳ bộ phận 
chuyển động nào.

Hold the plug when disconnect from main supply, never 
pull the cord.

Cầm phích cắm để rút điện, không bao giờ được cầm 
dây để kéo.

Do not cover up receptor. (Prevents Remote Control 
Unit from functioning)

Không che phủ bộ nhận tín hiệu. (Khiến Bộ Điều khiển 
Từ xa không làm việc)

Do not wash the filter with water.
It will effect the filter performance.

Không rửa tấm lọc bằng nước. 
Nó sẽ ảnh hưởng đến công năng của bộ lọc.
Make sure all screws and connection are tightly screwed 
and secured.

Nhớ phải vặn thật chặt mọi ốc vít và các phần kết nối.

The safety wire must be always connected.

Dây an toàn phải luôn được kết nối.

Can cause injury if drops.

Có thể gây thương tích nếu để tuột.

Can cause injury if drops.

Có thể gây thương tích nếu để tuột.

Do not spill liquids on Remote Control Unit.
Do not drop or step on ot. (They cause damage)

Không đổ chất lỏng lên Bộ Điều khiển Từ xa. 
Không đánh rơi hoặc dẫm lên nó. (Như thế nó sẽ hỏng)
Please install safety wire before fixing guard.

Xin hãy lắp dây an toàn trước khi lắp tấm chắn.

Disconnect power supply before cleaning.

Rút khỏi nguồn điện trước khi lau chùi.

Never touch the plug if your hands are wet.

Không bao giờ sờ vào phích điện nếu bàn tay đang ướt.

Follow strictly to all the instructions given in this manual 
for installation.

Phải nghiêm khắc tuân theo các chỉ dẫn trong sổ 
hướng dẫn này khi lắp đặt.

Installation must be done by a competent personnel.

Phải để người có tay nghề lắp đặt.

Otherwise it may cause electric shock.

Nếu không nó có thể gây điện giật.

May cause bad effect in quality and 
dangerous condition.

Có thể tác hại đến chất lượng và 
gây ra tình trạng nguy hiểm.

Risk on injury by falling fan.

Có nguy cơ thương tích do quạt 
rơi đổ.

It may cause discomfort.

Nó có thể gây khó chịu.

Causing injury.

Gây thương tích.

May cause short circuit or damage 
of power supply cord and leading to 
fire or electric shock.

Có thể gây hở điện hoặc hỏng dây 
điện, dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện 
giật.

May cause electric shock.

Có thể bị điện giật

Lắp đặt có lỗi có thể gây hỏa hoạn, điện 
giật, quạt rơi đổ và thương tích cho người.

No wet hand

Không để bàn 
tay ướt

Bụi tích tụ trên phích cắm trong mùa ẩm 
có thể gây cách điện kém và phát sinh 
hỏa hoạn.

Rút dây ra khỏi nguồn điện và dùng một mảnh vải khô 
để chùi phích cắm.

Rút quạt ra khỏi ổ điện nếu để lâu không dùng.

Do not take apart

Không được tháo 
rời các bộ phận

It may cause fire or electric shock.

Làm thế có thể bị điện giật

như thay đổi, đặt gần các thiết bị gây nóng, xoắn hoặc 
bẻ quá đà, kéo dài quá mạnh, kéo vật nặng, cuộn dây 
điện lại.

Nhớ phải cắm phích điện hết cỡ vào ổ cắm.

Không dùng phích cắm đã hỏng hoặc ổ cắm quá lỏng.

Gây thương tích, điện giật hoặc thậm chí 
hỏa hoạn do hở điện.

Nếu dây điện bị hư hại, phải để nhà sản xuất, 
đại lý dịch vụ của họ hoặc người có tay nghề 
tương tự  thay để tránh tai nạn.

Cắm lỏng có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn 
do phích cắm bị hun quá nóng.

Contact the dealer for repairing this product.

Hãy liên hệ với cửa hàng để chữa sản phẩm này.

Không được cắm dây vào nguồn điện chừng nào 
quạt chưa được lắp xong hẳn.

Không nối máy này với nguồn điện khác với điện áp 
chỉ định của nước chủ đích.

Do not contact with water.

Không tiếp xúc với nước.

Nếu không nó có thể gây hỏa hoạn 
hoặc thương tích

Causing fire or electric shock.

Gây hỏa hoạn hoặc điện giật.

Prohibited

Cấm

Prohibited

Cấm

Prohibited

Cấm

Prohibited

Cấm

Prohibited

Cấm

Prohibited

Cấm

Avoid water

Tránh nước

Unplug

Rút điện

Front Guard

Tấm chắn trước

Blade

Cánh quạt

Rear Guard 

Tấm chắn sau

Guard Ring

Vành chắn

Remote Control Unit

Bộ Điều khiển Từ xa
Receptor

Bộ nhận tín hiệu

Motor

Động cơ

Fan Stand

Chân quạt

ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG GIÓ

Điều chỉnh theo chiều ngang
Đưa nó sang phải và trái.

Nếu quạt không dừng lại ở vị trí mong muốn.

Điều chỉnh theo chiều đứng
Đưa nó lên và xuống, tay kia giữ chân quạt.

Bảng điều khiển sẽ hơi nóng lên sau khi cắm điện. 
(Một dòng điện nhỏ chạy trong mạch điều khiển.)

Remove cap

Tháo mũ

Tighten the bolt with a screwdriver

Dùng tuốc nơ vít vặn chặt vít

Tấm Chốt Tường (Phải dùng Tấm 
Chốt Tường đúng kiểu) Tường (Tường Gạch 

hoặc Bê tông)

Vặt chặt Vít (3 cái) Cắm Vít Tường (3 cái) (không đi kèm) Khoan Lỗ

BƯỚC 3 BƯỚC 2 BƯỚC 1

Giá gắn tường phải đủ sức chịu được 245N (Newton) 25 kg trở lên khi được gắn vào tường đúng quy cách.

Hình này cho thấy cách lắp đặt tổng quát vào tường bê tông hoặc tường gạch. Chất lượng tường và phíc cắm 
(ống) thay đổi sẽ ảnh hưởng đến độ chắc khi lắp đặt. Xin hãy tham vấn với người có chuyên môn nếu gặp khó 
khăn khi lắp đặt.

Lắp Giá đỡ gắn tường lên tường Lắp chân quạt

Giữ khoảng cách 
trên 20 in sơ

Giữ khoảng cách trên 14 in sơ

Screws

Vít

Opening through which the wall bracket is put.

Rãnh chừa ra cho giá đỡ gắn tường

Bottom plate

Tấm đáy

Back of the fan stand

Mặt sau của chân quạt

Để lắp đặt giá gắn tường, hãy chọn bức tường dày trên nửa in sơ hoặc phần tường phủ lên cột hoặc các 
phiến khung nhà. Nếu là tường gỗ thì không cần dùng tấm chốt tường.
Nếu trong phòng định lắp quạt có thiết bị thắp sáng phát sinh tần số cao như loại có máy đổi điện, thì nên 
lắp quạt xa thiết bị thắp sáng đó một chút vì bộ điều khiển từ xa của quạt có thể không làm việc.

Không để dây điện giữa tường và quạt.
Kiểm tra xem chân quạt đã được gắn chắc chưa.

Lắp chặt giá đỡ gắn tường lên mặt tường thẳng đứng bằng vít gỗ phụ kiện.

Gắn chắc chân quạt vào giá gắn tường ở tư thế thẳng đứng. Lúc này dịch chân quạt một chút sang 
bên có thể sẽ dễ lắp đặt quạt hơn và đảm bảo là chân quạt khớp hẳn vào giá gắn tường.

HOW TO ASSEMBLE
組裝方法
CÁCH LẮP
Before you start assembling Blade and Guard

Trước khi bắt đầu lắp Cánh quạt và Tấm chắn

Wipe off any grease

Lau sạch dầu mỡ

Pull out

Kéo ra

Unscrew

Tháo vít

Shaft Pin

Chốt Trục

Lock clip upwards to hold guard.

Khóa kẹp lên trên để giữ tấm 
chắn.

Put rear and front guards together.

Lắp tấm chắn trước vào tấm chắn sau.

Press on the clip.

Ấn kẹp vào.

Make sure that the nut and 
spinner are secured very tightly.

Nhớ phải vặn ốc và chóp giữ 
cánh quạt thật chặt.

Motor

Mô tơ

Motor rotation axis

Trục động cơ

Blade

Cánh quạt

Nut

Ốc

Hole

Lỗ

Projection

Cọc

Rear Guard

Tấm chắn sau

Front Guard

Tấm chắn trước

Spinner

Chóp giữ 
cánh quạt

Guard Ring

Vành chắn

Is the front guard detached?

Tấm chắn trước có bị rời ra không?

Is the clip securely pressed on?

Cái kẹp đã vào chốt chưa?

Securely snap together the front and 
rear guards by pressing on the clip. 
Otherwise the front guard may fall off 
onto you.

Lắp chặt tấm chắn trước và sau vào 
nhau bằng cách ấn lên cái kẹp. 
Nếu không tấm chắn trước có thể rơi 
lên bạn.

Check to confirm that the fan is correctly installed!

Kiểm tra xem quạt đã lắp đúng chưa!

Set the blade boss projection onto the 
shaft pin.
 
Đặt chỗ lồi trên cánh quạt vào 
chốt trục.

Blade Boss Projection 

Chỗ Lồi Trên Cánh Quạt

Wire Screw

Vít giữ dây

Wire Screw

Vít giữ dây

Wall bracket

Giá đỡ gắn tường
Wood screws

Vít gỗ

Wall bracket

Giá đỡ gắn tường
Wood screws

Vít gỗ

(3 PCS)

(3 cái)

(4 PCS)

(4 cái)

(2 PCS)

(2 cái)

Battery

Pin Khô

Or

Hoặc

ACCESSORIES            CÁC PHỤ KIỆN

Remote Control Unit

Bộ điều khiển từ xa

SAFETY WIRE INSTALLATION GUIDE                        HƯỚNG DẪN LẮP DÂY AN TOÀN

NOTE         LƯU Ý
Ensure the safety wire metal caulking does not overlap 
onto bottom plate while fixing.

Phải đảm bảo là miếng hàn kim loại không đè lên tấm 
đáy khi lắp cố định.

Bottom plate

Tấm đáy 

Metal caulking

Miếng hàn kim loại
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This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị khiếm khuyết về thể chất, giác quan hay 
tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc hiểu biết, trừ khi họ được một người chịu trách nhiệm về sự 
an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn.

To avoid the possibility of causing injury to users or damage properties, please follow all the 
explanation written below. The manufacturer is not responsible for accidents and injuries 
caused by defective or deficient installation.

Để tránh khả năng gây thương tích cho người dùng hoặc hư hỏng tài sản, xin hãy làm theo mọi 
hướng dẫn dưới đây. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các tai nạn và thương tích gây ra bởi 
lắp đặt sai hoặc cẩu thả.

本設備是不打算供與（包括兒童）身體，感官或心理能力欠佳人士使用，或缺乏經驗和知識，
除非他們是在負責他們安全的人員監督下或有關使用該設備的指示下使用。

為了避免可能造成傷害用戶或損壞財產， 請遵守以下所有的書面解釋。 
製造商不會因有缺陷或不足的安裝所造成的意外及傷而亡負責。

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Phải trông chừng trẻ em không để chúng chơi với thiết bị này.
兒童應該受到監督以確保它們不玩該設備。

Thank you for purchasing this product.

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm này.
感謝您選購此產品。

M40MH, M40MS, M40M

M40MH, M40MS, M40M M40MH, M40MS, M40M
SỐ MÔ ĐEN

SỐ MÔ 
ĐEN

ĐIỆN THẾ (V) TẦN SỐ (HZ)

Điện thế Tần số Nguồn(W)
Động cơ quạt Chỉ số khác

HIỆU SUẤT (W)

M40M

M40M

M40M

M40M

M40MS

KDK Company, Division of PES
Head Office:4017,Takaki-cho,Kasugai,Aichi,Japan

Quạt điện (Quạt Treo Tường)
Số mô đen

Hướng dẫn sử dụng

ĐẶC ĐIỂM

Thứ hạng Tốc độ quay tại 
mỗi Số 

(vòng/phút)

Hệ số công năng 
(Lưu ý: chỉ nói 

về động cơ)

Sức quạt gió 
(m³/phút)

Before operating this set, please read these instructions completely.

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

Nếu dây điện hỏng thì phải được nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có tay nghề tương tự thay để tránh tai nạn.

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

Use only with rated voltage.

Chỉ dùng với điện áp được chỉ định.

CÁCH VẬN HÀNH

NÚT BẬT/TẮT

Các chế độ chạy và tắt được chọn luân phiên mỗi lần bấm nút này. 
(Cắm điện rồi bấm nút này, khi đó ta sẽ ở chế độ “tốc độ chậm”).

Rút điện ra khi không dùng quạt trong thời gian dài. 
(Ngay cả khi nút đang ở vị trí “Tắt” vẫn có dòng khoảng 1 W chạy qua mạch điều khiển).

Nên bấm nút Bật/Tắt trước khi bấm các nút khác.

Nên dùng quạt này cùng với máy điều hòa 
nhiệt độ để nâng cao hiệu quả làm mát hoặc 
làm ấm.

NÚT TUỐC NĂNG (BẢNG ĐIỀU KHIỂN)NÚT ĐẶT GIỜ

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ LẮP PIN (vào ổ pin)

NÚT TỐC ĐỘ

Chế độ hoạt động được chọn mỗi khi ta bấm 
phím này.
Dùng phím này khi không có bộ điều khiển từ xa 
hoặc pin hết.

Mỗi khi bấm nút này ta sẽ luân phiên đổi giữa các chế độ tuốc 
năng và dừng (Góc quay là 90 độ).Đặt giờ bằng cách ấn nút này. 

(Đèn cho biết số thời gian còn lại).

Có thể thay đổi tốc độ bằng cách bấm nút này.

Dùng sức gió và chức năng tuốc năng đúng có thể nâng cao 
hiệu quả của quạt.

Bật đèn

Bật đèn

Hours

Giờ

Có cả chức năng Nhớ
Khi bấm nút BẬT/TẮT, quạt sẽ chạy 
ở chế độ nó đã hoạt động trước đó.
 Đồng hồ tính giờ không được 
 lưu trong bộ nhớ.

 Bộ nhớ bị xóa khi rút điện ra.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN (TẮT/TỐC ĐỘ)

Chĩa bộ điều khiển từ xa hướng vào bộ nhận tín hiệu.
Khoảng cách điều khiển được là khoảng 4.5 m trực 
diện và 3m trong vòng 25º sang phải và sang trái.
Nếu bộ điều khiển từ xa trở nên

Tránh để bộ nhận tín hiệu bị nắng và ánh sáng nhân 
tạo mạnh chiếu thẳng vào.
(Như thế sẽ làm bộ điều khiển từ xa mất hiệu lực).

Bấm phím TẮT/TỐC ĐỘ trên bảng điều khiển sẽ 
cho phép ta lưu chế độ tuốc năng vào bộ nhớ, 
tuy nhiên không lưu được tốc độ và đồng hồ.

Bật đèn

Dừng

CÁCH DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

CẢNH BÁO

Super alleru-buster     BỘ SIÊU KHỬ dị ứng

To inactivate virus
Để khử hoạt tính của vi rút

To prevent reproduction of Bacteria & Molds

Để ngăn sự sinh trưởng của Vi khuẩn & Nấm

SUPER alleru-buster
BỘ SIÊU KHỬ DỊ ỨNG

CLEANING, MAINTENANCE AND STORING

LAU CHÙI, BẢO TRÌ VÀ BẢO QUẢN

BỘ SIÊU KHỬ dị ứng: được trang bị  Catechin 
lấy từ trà xanh & Enzyme chống vi khuẩn, nó 
có thể khử hoạt tính các tác nhân gây dị ứng.

Đơn vị Thử nghiệm: Viện Nghiên cứu kỹ thuật Thành phố Ôsaka

Để khử hoạt tính các tác nhân gây dị ứng

Để hạn chế hoạt động của các tác nhân gây dị ứng bị 
giữ lại trong bộ lọc

Để hạn chế hoạt động của các tác nhân gây dị ứng bằng bộ lọc

Để hạn chế sự sinh trưởng của vi khuẩn & nấm bị chặn trong bộ lọc

Chất gây dị ứng nghĩa là chất làm cho người ta bị dị ứng và bao gồm 
xác chết & mùi Dermatophagoides Farinae, xác chết & mùi 
Pyroglyphidaer, lông phấn hoa, gầu chó, gầu mèo, nấm và bột mì mịn.

Bộ lọc có mùi độc đáo của Catechin, không hề có hại cho cơ 
thể người.

Catechin là một chất tự nhiên chiết xuất từ trà xanh

Phương pháp Thử nghiệm: Áp dụng phương pháp Phân tích enzyme 
miễn dịch chứng minh sự giảm thiểu các tác nhân nhỏ mịn gây dị ứng

Đơn vị Thử nghiệm: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Kitasato

Đơn vị Thử nghiệm: Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Thực phẩm Nhật bản

Phương pháp Thử nghiệm: Kết quả được khẳng định bằng 
cách áp dụng phương pháp nuôi trồng ngoài trời tại một trung 
tâm nuôi trồng chuẩn ngoài trời

Phương pháp Thử nghiệm: dùng phương pháp brack để chứng 
minh bất hoạt tính của vi rút

Green Tea Catechin
Catechin trà xanh 

Anti-bacteria Enzyme
Enzyme chống vi khuẩn

1. Cất ở nơi khô, không quá ẩm hoặc nhiều nước
2. Giữ cho quạt sạch. Lau sạch bụi bằng giẻ sạch và mềm với nước và xà phòng thường, 
 rồi lau khô. Không dùng các dung môi…v.v. (như xăng hay dầu)
3. Trước khi cất quạt đi nhớ làm vệ sinh thật kỹ; trùm túi ny lông và cất vào chỗ khô ráo.

Unplug

Rút điện

Rút khỏi nguồn điện trước khi lau chùi.

Nếu không có thể bị điện giật.

Mở nắp

Đóng nắp

Lắp pin vào

Lắp đúng theo các dấu

Loại pin
    R6P (SUM-3) (2 pin)

CẢNH BÁO
Để tránh rò rỉ hoặc cháy pin
 Không dùng loại pin sạc (Ni-Cd)
 Không dùng lẫn các loại pin
 Không dùng lẫn pin mới và cũ
 Nếu không định dùng quạt trong một
 thời gian dài, hãy tháo pin ra.

Receptor

Bộ nhận tín hiệu

Số Tốc Độ Quạt Kích Thước (cm) Loại Vật Liệu Cách Nhiệt
Chức Năng Cách Nhiệt

Hủy

Khi hết giờ quạt sẽ tự động dừng. (Đèn tắt). Chỉ 
số đặt giờ được cho làm ví dụ. (Sẽ có sai số 
khoảng 30 phút trong 6 giờ.)

M40MH8002ZM
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This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị khiếm khuyết về thể chất, giác quan hay 
tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc hiểu biết, trừ khi họ được một người chịu trách nhiệm về sự 
an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn.

To avoid the possibility of causing injury to users or damage properties, please follow all the 
explanation written below. The manufacturer is not responsible for accidents and injuries 
caused by defective or deficient installation.

Để tránh khả năng gây thương tích cho người dùng hoặc hư hỏng tài sản, xin hãy làm theo mọi 
hướng dẫn dưới đây. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các tai nạn và thương tích gây ra bởi 
lắp đặt sai hoặc cẩu thả.

本設備是不打算供與（包括兒童）身體，感官或心理能力欠佳人士使用，或缺乏經驗和知識，
除非他們是在負責他們安全的人員監督下或有關使用該設備的指示下使用。

為了避免可能造成傷害用戶或損壞財產， 請遵守以下所有的書面解釋。 
製造商不會因有缺陷或不足的安裝所造成的意外及傷而亡負責。

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Phải trông chừng trẻ em không để chúng chơi với thiết bị này.
兒童應該受到監督以確保它們不玩該設備。

Thank you for purchasing this product.

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm này.
感謝您選購此產品。

M40MH, M40MS, M40M

M40MH, M40MS, M40M M40MH, M40MS, M40M
SỐ MÔ ĐEN

SỐ MÔ 
ĐEN

ĐIỆN THẾ (V) TẦN SỐ (HZ)

Điện thế Tần số Nguồn(W)
Động cơ quạt Chỉ số khác

HIỆU SUẤT (W)

M40M

M40M

M40M

M40M

M40MS

KDK Company, Division of PES
Head Office:4017,Takaki-cho,Kasugai,Aichi,Japan

Quạt điện (Quạt Treo Tường)
Số mô đen

Hướng dẫn sử dụng

ĐẶC ĐIỂM

Thứ hạng Tốc độ quay tại 
mỗi Số 

(vòng/phút)

Hệ số công năng 
(Lưu ý: chỉ nói 

về động cơ)

Sức quạt gió 
(m³/phút)

Before operating this set, please read these instructions completely.

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

Nếu dây điện hỏng thì phải được nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có tay nghề tương tự thay để tránh tai nạn.

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

Use only with rated voltage.

Chỉ dùng với điện áp được chỉ định.

CÁCH VẬN HÀNH

NÚT BẬT/TẮT

Các chế độ chạy và tắt được chọn luân phiên mỗi lần bấm nút này. 
(Cắm điện rồi bấm nút này, khi đó ta sẽ ở chế độ “tốc độ chậm”).

Rút điện ra khi không dùng quạt trong thời gian dài. 
(Ngay cả khi nút đang ở vị trí “Tắt” vẫn có dòng khoảng 1 W chạy qua mạch điều khiển).

Nên bấm nút Bật/Tắt trước khi bấm các nút khác.

Nên dùng quạt này cùng với máy điều hòa 
nhiệt độ để nâng cao hiệu quả làm mát hoặc 
làm ấm.

NÚT TUỐC NĂNG (BẢNG ĐIỀU KHIỂN)NÚT ĐẶT GIỜ

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ LẮP PIN (vào ổ pin)

NÚT TỐC ĐỘ

Chế độ hoạt động được chọn mỗi khi ta bấm 
phím này.
Dùng phím này khi không có bộ điều khiển từ xa 
hoặc pin hết.

Mỗi khi bấm nút này ta sẽ luân phiên đổi giữa các chế độ tuốc 
năng và dừng (Góc quay là 90 độ).Đặt giờ bằng cách ấn nút này. 

(Đèn cho biết số thời gian còn lại).

Có thể thay đổi tốc độ bằng cách bấm nút này.

Dùng sức gió và chức năng tuốc năng đúng có thể nâng cao 
hiệu quả của quạt.

Bật đèn

Bật đèn

Hours

Giờ

Có cả chức năng Nhớ
Khi bấm nút BẬT/TẮT, quạt sẽ chạy 
ở chế độ nó đã hoạt động trước đó.
 Đồng hồ tính giờ không được 
 lưu trong bộ nhớ.

 Bộ nhớ bị xóa khi rút điện ra.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN (TẮT/TỐC ĐỘ)

Chĩa bộ điều khiển từ xa hướng vào bộ nhận tín hiệu.
Khoảng cách điều khiển được là khoảng 4.5 m trực 
diện và 3m trong vòng 25º sang phải và sang trái.
Nếu bộ điều khiển từ xa trở nên

Tránh để bộ nhận tín hiệu bị nắng và ánh sáng nhân 
tạo mạnh chiếu thẳng vào.
(Như thế sẽ làm bộ điều khiển từ xa mất hiệu lực).

Bấm phím TẮT/TỐC ĐỘ trên bảng điều khiển sẽ 
cho phép ta lưu chế độ tuốc năng vào bộ nhớ, 
tuy nhiên không lưu được tốc độ và đồng hồ.

Bật đèn

Dừng

CÁCH DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

CẢNH BÁO

Super alleru-buster     BỘ SIÊU KHỬ dị ứng

To inactivate virus
Để khử hoạt tính của vi rút

To prevent reproduction of Bacteria & Molds

Để ngăn sự sinh trưởng của Vi khuẩn & Nấm

SUPER alleru-buster
BỘ SIÊU KHỬ DỊ ỨNG

CLEANING, MAINTENANCE AND STORING

LAU CHÙI, BẢO TRÌ VÀ BẢO QUẢN

BỘ SIÊU KHỬ dị ứng: được trang bị  Catechin 
lấy từ trà xanh & Enzyme chống vi khuẩn, nó 
có thể khử hoạt tính các tác nhân gây dị ứng.

Đơn vị Thử nghiệm: Viện Nghiên cứu kỹ thuật Thành phố Ôsaka

Để khử hoạt tính các tác nhân gây dị ứng

Để hạn chế hoạt động của các tác nhân gây dị ứng bị 
giữ lại trong bộ lọc

Để hạn chế hoạt động của các tác nhân gây dị ứng bằng bộ lọc

Để hạn chế sự sinh trưởng của vi khuẩn & nấm bị chặn trong bộ lọc

Chất gây dị ứng nghĩa là chất làm cho người ta bị dị ứng và bao gồm 
xác chết & mùi Dermatophagoides Farinae, xác chết & mùi 
Pyroglyphidaer, lông phấn hoa, gầu chó, gầu mèo, nấm và bột mì mịn.

Bộ lọc có mùi độc đáo của Catechin, không hề có hại cho cơ 
thể người.

Catechin là một chất tự nhiên chiết xuất từ trà xanh

Phương pháp Thử nghiệm: Áp dụng phương pháp Phân tích enzyme 
miễn dịch chứng minh sự giảm thiểu các tác nhân nhỏ mịn gây dị ứng

Đơn vị Thử nghiệm: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Kitasato

Đơn vị Thử nghiệm: Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Thực phẩm Nhật bản

Phương pháp Thử nghiệm: Kết quả được khẳng định bằng 
cách áp dụng phương pháp nuôi trồng ngoài trời tại một trung 
tâm nuôi trồng chuẩn ngoài trời

Phương pháp Thử nghiệm: dùng phương pháp brack để chứng 
minh bất hoạt tính của vi rút

Green Tea Catechin
Catechin trà xanh 

Anti-bacteria Enzyme
Enzyme chống vi khuẩn

1. Cất ở nơi khô, không quá ẩm hoặc nhiều nước
2. Giữ cho quạt sạch. Lau sạch bụi bằng giẻ sạch và mềm với nước và xà phòng thường, 
 rồi lau khô. Không dùng các dung môi…v.v. (như xăng hay dầu)
3. Trước khi cất quạt đi nhớ làm vệ sinh thật kỹ; trùm túi ny lông và cất vào chỗ khô ráo.

Unplug

Rút điện

Rút khỏi nguồn điện trước khi lau chùi.

Nếu không có thể bị điện giật.

Mở nắp

Đóng nắp

Lắp pin vào

Lắp đúng theo các dấu

Loại pin
    R6P (SUM-3) (2 pin)

CẢNH BÁO
Để tránh rò rỉ hoặc cháy pin
 Không dùng loại pin sạc (Ni-Cd)
 Không dùng lẫn các loại pin
 Không dùng lẫn pin mới và cũ
 Nếu không định dùng quạt trong một
 thời gian dài, hãy tháo pin ra.

Receptor

Bộ nhận tín hiệu

Số Tốc Độ Quạt Kích Thước (cm) Loại Vật Liệu Cách Nhiệt
Chức Năng Cách Nhiệt

Hủy

Khi hết giờ quạt sẽ tự động dừng. (Đèn tắt). Chỉ 
số đặt giờ được cho làm ví dụ. (Sẽ có sai số 
khoảng 30 phút trong 6 giờ.)
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