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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

( Xin vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng )



Cám ơn khách hàng mua sản phẩm. Để hiểu sâu sắc và sử dụng đúng 
cách cho sản phẩm, xin vui lòng đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.

 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Quạt phun sương với đầy đủ chức năng của quạt làm mát , đuổi côn 
trùng, chức năng ion âm, cài đặt nhiệt độ và xúc tác quang hóa, các 
chức năng này có thể sử dụng kết hợp với nhau hay riêng biệt. 
Chúng cho ta cảm giác thoải mái và sang trọng hơn so với 
các loại quạt truyền thống.
Sản phẩm mang lại sự tinh tế và vận hành dễ dàng. Quạt có thể sử dụng
rộng rãi trong các môi trường khác nhau, đặc biệt là nơi thoáng và khô.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

* Độ ẩm: Nhờ công nghệ cảm ứng siêu âm, chia tách phân tử nước có
kích thước là 1-5micron. Sau đó hơi nước được đưa ra ngoài nhờ cánh quạt
bên trong, khi đó sẽ làm tăng độ ẩm trong không khí.

* Xúc tác quang hóa : Xúc tác quang hóa là chất xúc tác giúp đẩy nhanh quá
trình quang hóa, đặc biệt để oxy hóa, phân hủy các khí độc hại và hỗn hợp
vô cơ cũng như giảm thiểu ô nhiễm, khử trùng không khí.

* Chức năng inon âm: Inon âm được tạo ra nhờ sự kết hợp các phân tử oxy
trong không khí với lượng Corona cao, mà hiệu quả là sản xuất oxy hoạt tính,
khử trùng và làm sạch không khí.

* Cài đặt nhiệt độ: Sử dụng điện trở điện có chức năng thăm dò, thông qua 
kiểm soát vi mạch, và thông số kỹ thuật để hiển thị.

* Kiểm soát mực nước: Mực nước kiểm soát bằng cảm biến. Nó sẽ báo động
3 lần khi mực nước nhỏ hơn mức bảo vệ, thì có dấu hiệu nhấp nháy trên màn 
hình Led. Đồng thời, chức năng của độ ẩm ngắt kết nối, không thể làm việc
( các dấu hiệu không có nếu ta tiến hành tăng mực nước trên mức bảo vệ ).
Đổ đầy bình, sau đó bật chức năng một lần nữa.

ĐỘ ẨM PHÙ HỢP

Môi trường khô có thể gây ra cơ thể con người mất nhiều độ ẩm, tăng tốc
quá trình lão hóa. Bài học cuộc sống: độ ẩm tương đối 45% RH đến 45%RH
là thoải mái nhất của cơ thể con người trong mọi tình huống. Quạt phun sương
không ngừng đuổi liên tục theo hướng nghiên cứu mục tiêu, để cung cấp
một cuộc sống tươi mới và hiện đại.
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CẤU TẠO CỦA QUẠT

1. Tấm phun sương phía trước
2. Lồng bảo vệ trước
3. Núm cánh quạt
4. Cánh quạt
5. Ốc khung bảo vệ
6. Lồng bảo vệ sau
7. Động cơ quạt
8. Vit định vị
9. Thân quạt
10. Chân đế
11. Bánh xe
12. Vít dở
13.  Ống phun sương
14. Ống nhựa nối ống phun sương lên quạt

Theo chi tiết như trên, tiến hành cài đặt quạt như sau
Bước 1: Lắp (11) Bánh xe vào (10) Chân đế.
Bước 2: Lắp ráp (7) Động cơ quạt cùng (9) Thân quạt, định vị (8) Vít định vị
Bước 3: Kết hợp (9) Thân quạt cùng (10) Chân đế, Cố định (12) Vít dở.
Bước 4: Gắn (6) Lồng bảo vệ sau vào (7) Động cơ quạt bằng (5) Ốc khung bảo vệ.
Bước 5: Gắn (3) Núm cánh quạt thật chặt vào (4) Cánh quạt.
Bước 6: Gắn (2) Lồng bảo vệ trước với (6) Lồng bảo vệ sau.
Bước 7: Liên kết (14) Ống nhựa nối ống phun sương lên quạt cùng (1).
Tấm phun sương phía trước và (13) Ống phun sương.

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC VÀ THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH
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Điều khiển từ xa

Chống muỗi

Vị trí cho dây điệnPhotocatalytic
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PHƯƠNG PHÁP LÀM ĐẦY BÌNH CHỨA NƯỚC
Đặt thẳng quạt trên sàn nhà, sau đó để đưa nước ngăn chứa nước như dưới đây

1. Mở cửa chứa nước

2. Kéo bình chứa nước lên theo chiều dọc

3. Lấy bình chưa nước theo chiều ngang

4. Quay bình chứa nước lên trên.

5. Tháo nắp và đổ thêm nước vào.

6. Vặn chặt núm, lắp vào quạt, đóng cánh bình chứa nước

HƯỚNG DẪN CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Chống muỗi

Bật / tốc độ
Phun sương

Anion
Tắt

Quay

Tắt Quay

Bật/Tốc độ Hẹn giờ

Chế độ Phun

ANION Chống 
muỗi



- Cắm ổ điện, đèn hiển thị sáng. Vui lòng sử dụng loại pin 2.7 inch

với điều khiển từ xa, sau đó nhấn nút điều khiển sẽ nhận được tín hiệu sử dụng

- Nhấn nút “ON/SPEED” để điều chỉnh tốc độ gió theo ý muốn.

- Nhấn nút “SWING” để điều khiển quay từ trái sang phải.

  Nhấn lại nút này để dừng chế độ quay.

- Nhấn nút “TIMER” để thiết lập chế độ hẹn giờ sử dụng bạn cần, tối đa 8 giờ.

Để hẹn sử dụng 1 giờ, bạn bấm nút này một lần.

- Nhấn nút “WIND” để chọn chế độ gió, có 3 chế độ.

    + NORMAL: quạt chạy tốc độ 1/2/3/SPEED đã thiết lập.

    + NATURAL: quạt chạy tốc độ mạnh và tự nhiên ( gió lúc nhỏ lúc lớn)

    + SLEEPING: 30 phút đầu gió thổi chế độ mạnh tự nhiên, 30 phút sau gió thổi

     theo chế độ nhẹ và tự nhiên cho đến khi kết thúc giờ hẹn.

- Nhân nút “ANION” để lọc sạch không khí.

- Nhấn nút “SPRAYING”, đèn báo hiệu bật sáng, thực hiện chế độ phun nước, 

làm cho không khí mát mẻ.

- Nhấn nút “MOSQUITO REPELLENT” để đuổi muỗi.

- Nhấn nút “OFF” quạt dừng hoạt động, các chức năng khác trở lại ban đầu.

  CHÚ Ý: Khi sử dụng điều khiển từ xa, cần hướng điều khiển vào màn hình
sử dụng. Khi điều khiển không hoạt động, vui lòng kiếm tra lại pin.
Nhớ thay nước mới khi hết.

LƯU Ý AN TOÀN

- Không cắm và tháo phích điện khi tay ướt.

- Vui lòng không chạm vào quạt khi nó đang hoạt động, rất nguy hiểm.

- Chế độ an toàn sẽ tự động ngắt khi bình chứa nước hết.

- Không bỏ bất cứ đồ đạc nào vào bình chứa nước.

- Ngắt nguồn điền trước khi vệ sinh quạt, không tháo bình chứa nước khi

chưa ngắt nguồn điện.

- Đổ nước thấp hơn mức 400 vào bình.

- Không để chất hóa học hoặc kim loại vào bình chứa nước, rất nguy hiểm

và làm hỏng quạt.

- Để thay thế một thuốc đuổi muỗi mới, hãy tắt quạt và đợi 5 phút.

- Bất kì chất dễ cháy nào không để trên bề mặt thuốc đuổi muỗi.

- Không sử dụng quạt quá lâu với người già, trẻ em, và người ốm.

- Sử dụng quạt đúng nguồn điện áp.

- Không sử dụng quạt khi dây phích cắm điện hỏng.

  Nếu dây phích hỏng phải được thay thế bởi nhà sản xuất,

kĩ thuât viên có tay nghề để tránh nguy hiểm
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Bể nước

Nắp bình nước

Ống sương mù

Phun hình nón

Phao kẹp

Nắp tràn

Hộp đá

Lọc phun sương

Phao

Trục động cơ(giảm dầu ở đây)

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh

- Vệ sinh bình chứa nước và máng nước 1 lần / 1 tuần.

- Tháo bình chứa nước ra khỏi khoang chứa, kéo ống nhựa ra khỏi đĩa phun

và vệ sinh đĩa phun.

- Sử dụng khăn khô sạch để thấm nước động lại khi làm vệ sinh đĩa phun và

lau khô bằng khăn mềm hoặc sử dụng chất hòa tan lỏng để làm sạch đĩa phun.

- Nhỏ 2 đến 3 giọt dầu vào động cơ sau khi vệ sinh để tăng tuổi thọ cho quạt.

- Quạt để nơi khô ráo và thoáng mát
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SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục

Quạt không hoạt động 1. Ổ điện hỏng hoặc tắt
 cầu chì
2. Bảng mạch bị hỏng

1. Kiểm tra lại ổ điện và cầu chì.
2. Thay bảng mạch

Quạt bị rung

1. Lồng bảo vệ sau không 
lắp chặt
2. Núm cánh quạt bị hỏng
3. Núm bị hỏng.
4. Núm mất cân bằng.

1. Lắp chặt lồng bảo vệ sau.
2. Lắp chặt núm quạt.
3. Đổi cánh quạt mới.
4. Xoay cánh quạt 18 độ và 
lắp đặt lại

Đã chọn chức năng
phun sương nhưng
không có sương
phun ra

1. Do sử dụng nước không
đúng chỉ định dùng cho quạt
2. Bình chứa nước bị hỏng
hoặc máng nước bị đầy

1. Vệ sinh bình chứa, máng
nước, cốc phun, đĩa phun.
2. Tháo nước ra khỏi máng,
thay bình chứa nước mới.

Tại sao chức năng 
phun sương không 
hoạt động

1. Phao không nổi 1. Lấy phao ra và làm nổi
phao

Đèn báo không sáng, 
không phun sương
và không có gió.

Nguồn điện chưa kết nối 
đúng và có thể bị ngắt

Đảm bảo nguồn điện mở
và dây điện cắm chính xác

Quạt vẫn chạy, đèn hiển thị
chức năng phun sương
sáng nhưng quạt không 
phun sương

1.Bình chứa nước hết nước.
2. Công tắc nguồn nước tắt.
3. Phao nước chưa được đầy
lên

1. Đổ thêm nước
2. Bật công tắc nguồn nước.
3. Đẩy phao nước lên

Có mùi lại trong nước 1. Mùi lạ trong hơi nước sẽ
mất đi sau một thời gian hoạt
động.
2. Bình chứa nước bẩn

1. Lấy bình nước ra và đặt
ở nơi khô thoáng.
2. Thay nước sạch

Các tình huống khác
1. Động cơ có mùi khói & cháy
2. Các phần kim loạt bị nổ 
hoặc quạt bị hỏng.
3. Phần vỏ phía sau của động
cơ bị hỏng

Ngưng sử dụng và liên hệ
với dịch vụ kỹ thuật để được 
sửa chữa


