
 

Hướng dẫn sử dụng quạt tháp 



 

I. Giới thiệu sản phẩm 

Quạt điện được sản xuất bởi công ty với kinh nghiệm dày dặn trong sản xuất sản phẩm 

nội địa và quốc tế. Với thiết kể hiện đại, sử dụng tiện lợi, gió mạnh, tiếng ồn thấp, độ 

bền cao, quạt gió sẽ giúp bạn làm mát trong mùa hè. 

II. Biểu đồ sản phẩm 

 

III. Biểu đồ mạch 

Tấm che đầu 

Vỏ bên phải 

Cửa gió 

Động cơ chính 

Khóa 

Tấm che 

Đế 

Tấm che đầu 

Vỏ bên phải 

Cửa gió 

Động cơ chính 

Tấm che 

Đế 

Núm xoay 



 

V. Thông số kĩ thuật 

 

         BF- TW1801R 

VI. Hướng dẫn lắp đặt 

 

Lắp đặt động cơ chính: sắp xếp 6 khớp nối thân quạt với 6 lỗ trên động cơ quạt và gắn cửa quạt 

gió vào thân quạt. Sau đó, lắp ráp phần còn lại của quạt (Để tháo quạt, hãy làm ngược lại so với 

chỉ dẫn) (để lắp động cơ quạt BFT1801/R, xem mẫu BFT1803/R) 

Điện thế Cường độ dòng điện Tiêu thụ điện 
Cơ chế điều khiển 

Cơ 

Điện tử 

Động cơ đồng bộ 

Mô tơ 
Mô tơ 

Điện trở 

Bảng 

mạch 

Cầu chì 

Điện trở 

Công tắc cơ 

Quạt cơ 
Quạt điện tử 



 

 

1. Lắp đặt đế quạt: nối dây điện vào đế quạt, vít và động cơ quạt sau đó thắt chặt ốc vít 

theo hướng chiều kim đồng hồ (để tháo quạt, xoay hướng ngược chiều kim đồng hồ) 

sau khi đặt đúng vị chí theo (A-A) và (B-B) (Như hình 1) (Không phải lắp đế quạt cho 

BFT1801/R 

2. Sắp xếp dây điện và để vào trong đế quạt theo đúng vị trí (Hình 2) 

 

Đẩy 

Thân quạt gió 

Khớp nối 

Chỗ nối khớp 

Động cơ 

Pa nô 
(Ảnh sau khi lắp đặt) 

Đế quạt Đế quạt 

Vít 

Động cơ 

Dây điện 

Dây điện 

Đường dẫn 

dây 



 

VI. Hướng dẫn lắp đặt 

Hướng dẫn sử dụng cho thiết bị 

Quạt có 3 tốc độ gió và 3 loại gió cùng với chức năng quay và đặt thời gian 

Quạt cơ không có chức năng đặt giờ và đặt loại gió 

 

 

Nút nguồn: Sau khi cắm điện, ấn nút này và quạt sẽ bắt đầu ở tốc độ gió trung bình 

sau đó hoạt động ở tốc độ gió thấp, nút nguồn và nút tốc độ gió sẽ sáng lên. Ấn nút 

này một lần nữa, quạt sẽ dừng và đèn trên các nút sẽ tắt. 

Nút tốc độ gió: Khi bật, ấn nút này để chọn tốc độ quạt. 

 

 

Quạt điện tử Quạt cơ 

Quay 

Bình thường 
Tự nhiên 

Ngủ 

Nhẹ Trung bình 
Mạnh 

Mạnh 

Mạnh 

Trung bình Trung bình 

Nhẹ 

Nhẹ 

Tắt 

Tắt 

Gió nhẹ Gió trung bình Gió mạnh 



 

Nút quay quạt: ấn nút này và chức năng quay sẽ bật, đén quay quạt sẽ bật. Ấn nút một 

lần nữa, chức năng sẽ tắt 

 

 

Nút đặt giờ: Ấn nút, quạt sẽ đặt thời gian và đèn đặt giờ sẽ sáng lên 

 

 

Nút chế độ gió: Ấn nút, chế độ gió tự nhiên và ngủ sẽ được chọn như sau: 

 

 

Hướng dẫn cho quạt cơ 

Nút tốc độ quạt sẽ sử dụng để chỉnh tốc độ quạt theo quy định và chịu trách nhiệm lựa 

chọn số quạt thấp, số quạt thấp quay, số trung bình, số trung bình quay, số cao, số cao 

quay và tắt là số quạt dừng 

Bật Bật Tắt 

Tắt 

Mỗi lần nhấn nút sẽ tăng thời gian lên 0.5H 

Gió tự nhiên 

Gió tự nhiên 

Gió ngủ 



 

Hướng dẫn cho điều khiển từ xa: 

1. Khi điều khiển được sử dụng lần đầu tiên, loại bỏ tấm cách điện từ phía sau 

2. Tầm hoạt động của điều khiển là 5m khi hướng tới bộ phận tiếp nhận. Nếu điều khiển 

không hướng tới bộ phận tiếp nhận, tầm hoạt động sẽ giảm đi 

3. Điều khiển phải hướng vào bộ phận tiếp nhận (Bộ phận tiếp nhận tín hiệu nằm trong 

quạt) 

4. Đảm bảo không có vật cản giữa quạt và bộ phận tiếp nhận tín hiệu 

5. Điều khiển có khả năng không thể sử dụng được nếu được sử dụng trong phòng có tần 

số cao 

6. Bảo quản điều khiển cẩn thận và không va đập hoặc để điều khiển rơi 

VII. Lưu ý an toàn 



 

Nghiêm cấm cắm điện quạt khi tay ướt Nghiêm cấm rút phích cắm ra khỏi ổ điện bằng dây điện 

Nghiêm cấm 

sử dụng quạt 

ở nơi có nhiệt 

độ trên 40oC 

và ẩm ướt, 

như cạnh lò 

sưởi hoặc gần 

nhà tắm 

Nghiêm cấm 

sử dụng vật 

khác đè lên 

dây điện 

Nghiêm cấm 

tháo dỡ, lắp 

đặt hoặc sửa 

chữa sản 

phẩm khi 

không được 

cho phép 

Nghiêm cấm 

dử dụng sản 

phẩm khi 

không có đế 

hoặc đặt theo 

hướng nằm 

ngang 

Nghiêm cấm 

đặt sản phẩm 

trên bề mặt 

không vững 

chắc hoặc đặt 

di vật bên 

dưới quạt 

Rút phích cắm 

quạt khi 

không sử 

dụng trong 

thời gian dài 

hoặc di 

chuyển quạt 



 

Chú ý: 

Nếu dây điện bị hư hại, để tránh nguy hiểm, dây điện phải được thay thế bởi nhà sản 

xuất, trung tâm bảo hành hoặc thợ máy có thẩm quyền tương đương 

Trước khi tháo dỡ lớp vỏ bảo vệ, đảm bảo quạt đã rút phích cắm điện 

Không đặt sản 

phẩm gần 

rèm cửa 

Nghiêm cấm 

sử dụng chất 

diệt côn trùng 

hoặc chất 

chứa axit trên 

quạt 

Khi sử dụng, 

nghiêm cấm 

bao phủ quạt 

Nghiêm cấm 

cho tay hoặc 

vật sắc nhọn 

vào trong 

quạt khi quạt 

đang vận 

hành 

Trẻ em hoặc 

người khuyết 

tật không nên 

vận hành 

quạt hoặc sử 

dụng như đồ 

chơi 

Không nên để 

trẻ em, người 

già hoặc bệnh 

nhân sử dụng 

quạt quá lâu Nghiêm cấm 

sử dụng quạt 

vào hướng lò 

sưởi hoặc bếp 

ga 



 

VIII. Xử lý sự cố 

1. Quạt không bật được: a. Đảm bảo phích cắm đã được cắm vào ổ điện; b. Đảm bảo nút 

nguồn đã được bật; c. Đảm bảo nguồn điện có tồn tại 

2. Quạt rung lắc khi sử dụng: a. Đảm bảo quạt được đặt ổn định; b. Đảm bảo không có dị vật 

gần quạt 

 


