
 1 

Quạt phun sương FUJIE 

Model MF 1600 

 

                       

 

Cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.  

Quý khách hàng vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
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Hướng dẫn sử dụng an toàn thiết bị 

1. Vui lòng xem toàn bộ hướng dẫn sử dụng và lưu giữ cẩn thận. 

2. Người (bao gồm cả trẻ em) bị dị tật, thiểu năng hoặc thần kinh, hoặc thiếu 

kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết bị, trừ phi có sự giám sát 

hoặc hướng dẫn của người chịu trách nhiệm. 

3. Trẻ em lưu ý không được đùa nghịch với thiết bị này. 

4. Rút phích điện khi không sử dụng trong mọi trường hợp. 

5. Để ngắt điện, tắt công tắc trước, rồi rút phích điện 

6. Khi rút phích điện, cầm phích rút ra chứ không kéo dây. 

7. Nếu dây điện bị hỏng, thì phải do nhà sản xuất, kỹ sư hoặc người có chuyên 

môn thay dây để tránh bị giật điện. 

8. Không sử dụng ngoài trời. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong nhà. 

9. Để dây điện tránh xa nơi có nhiều người đi lại 

10. Luôn đặt thiết bị ở nơi bằng phẳng, chắc chắn. 

11. Không sử dụng hoặc cất giữ thiết bị ở nơi dễ bị tiếp xúc với nước hoặc chất 

lỏng. Không dùng trong hoặc gần nhà tắm, gần cửa sổ … 

12. Không lau chùi thiết bị khi đang cắm điện. Không được cho thiết bị vào nước. 

Lau chùi bên ngoài thiết bị bằng khăn ẩm hoặc chổi mềm rồi lau khô bằng khăn 

khô mềm. 

13. Chỉ sử dụng thiết bị như được hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này. 

Không bảo hành thiết bị khi sử dụng không đúng. 

14. Không chạm vào các phần chuyển động của thiết bị Không đưa bất kỳ vật gì 

qua lồng quạt khi quạt đang chạy. 

15. Không đặt quạt hoặc các bộ phận của quạt gần lửa, bếp hoặc các thiết bị gia 

nhiệt khác. 

 

Giới thiệu 

Sản phẩm này vừa có chức năng của quạt vừa có chức năng của máy điều ẩm, 

có thể dùng chung hoặc dùng riêng 2 chức năng này. Chức năng máy điều ẩm 

đặc biệt hữu ích vào những ngày nóng bức, không khí có thêm sương phun 

không chỉ khiến bạn cảm thấy dễ chịu, mát rượi mà còn giảm sức nóng không 

khí ngày hè. 

 

Nguyên lý hoạt động 

Áp dụng dao động siêu âm để phun nước thành những hạt nhỏ 1 – 5 micron, rồi 
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được quạt thổi ra. 

 

Đặc điểm 

Quạt phun sương không chỉ khiến bạn cảm thấy mát rượi, dễ chịu bằng bầu 

không khí chứa những giọt nước nhỏ li ti, mà còn tránh cho da và mắt bạn không 

bị khô trong thời tiết oi bức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên các bộ phận 

1. Đĩa phun sương đằng trước. 

2. Lồng bảo vệ đằng trước 

3. Trục cánh đằng trước 

4. Cánh quạt 

5. Trục cánh đằng sau 

6. Lồng bảo vệ đằng sau 

7. Động cơ 

8. Thân quạt 

9. Đế quạt 

10. Bánh xe 

11. Đai ốc chốt đế quạt 

12. Phần lắp cố định 

13. Ống nhựa 

14. Nút ống 

 

 

Thông số kỹ thuật 

Điện áp: 220-240V~  

Tần số: 50Hz   
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Công suất quạt: 60W 

Công suất điều ẩm: 40W 

Tổng công suất: 100W 

Khả năng điều ẩm lớn nhất: 200ml/h 

Kích thước đầu quạt: 400mm 

Dung tích bình chứa nước: 1500ml 

 

Hướng dẫn lắp quạt 

Trước tiên đặt thân quạt chắc chắn vào đế quạt. 

Lắp lồng bảo vệ đằng sau vào trục phía trước động cơ, rồi dùng ốc chốt lồng 

quạt lại (hình 2). 

 

Lắp cánh quạt vào trục phía trước động cơ, rồi dùng ốc chốt cánh quạt (hình 3). 

 

* Đảm bảo ốc chốt lồng quạt và ốc chốt cánh quạt được vặn chặt. 

Lắp lồng bảo vệ đằng trước vào, dùng vít chốt chặt lồng trước và lồng sau. 

 

Đổ nước vào bình 

Đặt quạt ở nơi bằng phẳng, chắc chắn, rồi cho nước vào bình để điều ẩm như 

sau: 
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1. Mở nắp đựng bình nước  

2. Nhấc bình nước lên 

3. Lấy bình nước ra 

4. Lật ngược bình lại để miệng bình hướng lên trên       

5. Vặn nắp bình ra, cho nước vào 

6. Vặn chặt nắp bình, đặt vào trong quạt, rồi đóng lại 

 

 

Vận hành thiết bị 

Bảng điều khiển + màn hình hiển thị                       Điều khiển từ xa 

                    

 

* Nhấn nút “ON/SPEED” chọn tốc độ gió thấp, vừa, cao tương ứng với đèn hiển 

thị trên bảng điều khiển 

* Nhấn nút “ MODE” để chọn kiểu gió thổi bằng 1 trong các cách sau: 

“ Normal” : gió thổi theo tốc độ thấp / vừa / cao 

“ Breeze” : giống gió tự nhiên tùy theo gió nhẹ hay mạnh. 
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“ Sleep” : thay đổi tốc độ gió không liên tục giống như gió thoảng trong đêm (gió 

thổi tùy theo tốc độ chọn) 

(Xem phần “NATURAL BREEZE / SLEEP MODES “ để chọn kiểu thay đổi tốc độ) 

Nhấn nút “SWING” cho quạt quay; nhấn lần nữa cho quạt đứng. 

Nhấn nút “ HUMIDITY” chạy chức năng điều ẩm; nếu trong bình có nước, nước 

sẽ được phun ra dưới dạng sương qua đĩa phun sương. 

Chức năng phun sương có thể sử dụng riêng hoặc chung với chức năng quạt để 

phun sương làm mát. 

Nhấn nút “ TIMER” để hẹn giờ. Có 4 đèn báo cho chế độ hẹn giờ tự động. Để 

hẹn 7.5 tiếng, cần nhấn 15 lần và 4 đèn báo đều sáng. 

* Thiết bị điều khiển từ xa muốn hoạt động tốt nhất phải được hướng vào Mắt 

cảm biến từ xa trên thiết bị. Nếu thiết bị điều khiển từ xa không điều khiển được 

theo ý muốn, thì phải thay pin (2 pin AAA). 

 

Lưu ý: 

* Không chạm vào / kéo ra / đặt trở lại bình nước khi thiết bị đang cắm điện. 

Phải ngắt điện trước khi xử lý bình nước. 

* Khi nước quá ít, nút an toàn sẽ dừng chức năng phun sương. 

Lúc đó, rút phích điện ra rồi cho nước vào bình. 

* Không để bụi hoặc vật lạ bám vào đĩa phun sương. Nếu đường dẫn phun 

sương bị bịt, chức năng phun sương sẽ bị hỏng. 

* Trước khi lau chùi thiết bị, phải chắc chắn thiết bị được ngắt điện hoàn toàn. 

Khi rút phích điện, tay phải khô. 

* Không nên cho nước quá nóng vào bình – nên dùng nước dưới 400C. 

* Bình nước chỉ được cho nước. Không được cho hóa chất, dầu, hoặc bất kỳ 

chất phụ gia nào khác. 

* Trẻ nhỏ, người khuyết tật và người già không nên ngồi trước quạt quá lâu. 

 

Lau chùi & bảo dưỡng: 
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* Ngắt điện trước khi lau chùi, bảo dưỡng. 

* Làm sạch bình nước 2 – 3 tuần sử dụng / lần, làm sạch lỗ tháo nước hàng tuần. 

* Trước khi lau chùi bảo dưỡng, phải nhấc bình nước ra: cẩn thận rút ống nhựa 

ra khỏi bình nhỏ phun sương, rồi nhấc bình nhỏ phun sương và bình nước ra. 

* Lau chùi bình nhỏ phun sương bằng vải khô. Đối với vết bẩn khó sạch trên 

bình nhỏ phun ương, bạn dùng vải thấm một ít chất tẩy trung tính. 

* Nếu chức năng phun sương không hoạt động được lâu, bạn đổ hết nước trong 

bình nước rồi để nó tự khô trước khi lắp nắp mới. 

 

Lưu ý: 

Ngắt điện trước khi lau chùi. Sau khi lau chùi bảo dưỡng xong, các thiết bị an 

toàn ( bao gồm lồng quạt và cánh quạt) phải được lắp vào hoặc lắp như cũ. 

Dùng khăn mềm ẩm để lau chùi rồi dùng khăn khô lau khô. Không dùng những 

thứ có thể làm hỏng quạt.để lau chùi. Không được làm cong cánh quạt. Nếu 

phích điện và dây điện bị hỏng, thì phải được thay bởi nhà sản xuất, đại lý bảo 

hành hoặc người có chuyên môn để tránh bị giật điện. 

 

Xử lý sự cố: 

Hiện tượng Nguyên nhân Xử lý 

1. Thiết bị phun 

sương hoạt động 

bình thường, 

nhưng sương 

không phun ra 

a. nước bị nhiễm bẩn 

hoặc nhiễm hóa chất 

b. bình nước bị rạn nứt 

c. bình hết nước 

a. Làm sạch bình nước, rồi thay 

nước mới vào 

b. Đổ hết nước ra và kiểm tra 

xem có rạn nứt không 

c. cho nước vào. Bình nước đầy 

có thể dùng được ~ 8 tiếng 
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2. Thiết bị phun 

sương không hoạt 

động 

a. Quả phao không nổi 

b. Bình hết nước 

a. Gỡ vướng cho quả phao để 

nó nổi lên 

b. Cho nước vào. Bình nước đầy 

có thể dùng được ~ 8 tiếng 

3. Đèn báo không 

sáng, quạt không 

chạy, không phun 

sương 

a. Chưa cắm điện, công 

tắc  đang ở chế độ off. 

a. Cắm điện vào, bật công tắc 

lên. 

4. Sương phun ra 

có mùi lạ 

a. Phun sương lần đầu, 

có thể có cặn trong bình 

nước / đĩa phun sương 

b. Nước trong bình có 

thể đã bị nhiễm bẩn. 

a. Mùi lạ sẽ hết sau vài lần sử 

dụng. 

b. Làm sạch bình nước rồi thay 

nước mới vào 

5. Quạt không 

chạy như bình 

thường 

a. Phích cắm và dây 

điện bị hỏng                        

b. Cánh quạt bị cong 

c. Lắp chưa đúng 

a. Gọi nhân viên bảo hành hoặc 

người có chuyên môn đến thay 

b. Không đùa nghịch với cánh 

quạt. Dùng khăn mềm ẩm để lau 

rồi dùng khăn khô lau lại 

c. Lắp lại theo đúng hướng dẫn. 

Ngắt điện trước khi lắp 

 

 

 

 




