
  

 

 

Tower Fan/ Quạt tháp 

Model: BF- TW2R 

 

 

Please read this manual carefully before operating this product 

Keep this manual for further reference. 

Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Giữ lại cuốn hướng dẫn để tham khảo trong tương lai 

Instruction Manual-Hướng dẫn sử dụng  

 



 

Part 1 Important safeguards 

Thanks sincerely for choosing our tower fan. In order for better use, 

please read this manual thoroughly before using. 

 

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury 

to person: 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. Children should 

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

1. The product is for household use only. 

2. Connect the appliance to a AC supply of the voltage specified on 

the rating plate. 

3. Never leave the fan unattended while it is in use. Always turn the 

product to the OFF position and unplug it from the electrical outlet 

when not in use. 

4. Extreme caution is necessary when any fan is used by or near 

children, invalids or elderly person and whenever the fan is left 

operating and unattended. 

5. Do not run cord under carpeting and do not cover cord with 

throw rugs. Arrange the cord away from traffic area and where it will 

not be tripped over. 

6. Do not operate the fan with a damaged cord or plug, or after the 

fan malfunctions, has been dropped, or damaged in any manner. 

 7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer or its service agent or a similarly qualified person to 

avoid a hazard. 

8. Use the fan in a well-ventilated area. While using, distance of no 

less than 20cm should be kept away from wall or corner to ensure 

the air intakes or exhaust openings should not be blocked 

unexpectedly.  

9. Do not insert or allow fingers or any other objects the grilles or 

lourves to avoid a mechanical danger when in use. Do not block air 

intakes or exhaust openings in any manner. 

10. Use the fan on flat, dry floor only. 



Phần 1 Lưu ý 

Cảm ơn vì đã chọn sản phẩm của chúng tôi. Để sử dụng sản phẩm 

một cách tốt nhất, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

 

CẢNH BÁO: Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, giật điện hoặc 

chấn thương: Sản phẩm không nên được sử dụng bởi bởi người 

(bao gồm trẻ em) bị khiếm khuyết về mặt thể chất, tâm lý và cảm 

giác hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm vận hành trừ khi được 

giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng. Không để trẻ em chơi đùa 

với sản phẩm 

1. Sản phẩm chỉ được dùng trong nhà 

2. Kết nối sản phẩm với nguồn có điện thế tương đương với thông 

số của sản phẩm 

3. Luôn để ý tới quạt khi đang sử dụng. Luôn tắt quạt và rút điện khi 

không sử dung 

4. Chú ý khi sản phẩm được sử dụng gần người già và trẻ em hoặc 

khi quạt đang bật 

5. Không để dây quạt chạy dưới thảm trải sàn hoặc phủ lên trên 

dây điện. Đặt dây điện nơi an toàn để tránh vấp phải. 

6. Không sử dụng quạt khi dây điện hoặc phích điện bị hư hại, hoặc 

sau khi quạt bị hỏng, va đập hoặc có hư hại. 

7. Nếu dây điện bị hư hại, dây phải được thay bởi nhà sản xuất 

hoặc trung tâm dịch vụ hoặc cá nhân có trách nhiệm tương đương 

8. Sử dụng quạt nơi thoáng khí. Khi sử dụng, để quạt cách tường 

20cm để lỗ thông khí không bị chặn một cách bất ngờ. 

9. Không nhét ngón tay hoặc các vật dụng khác vào trong cánh 

quạt hoặc lỗ thông khí để tránh hư hại khi vận hành. Không chặn lỗ 

thông khí. 



10. Chỉ sử dụng quạt trên bề mặt phẳng, khô ráo  
 

 

Part 2 Brief introduction  

This tower fan is with multiple functions. Like 3 speed,3 mode, 85 

degree oscillation, 12H timer, remote control. With the above 

functions，our tower fan can provide coolness，healthy and luxury 

life lifestyle. 

Phần 2 Giới thiệu 

Quạt tháp có nhiều chức năng: 3 tốc độ, 3 chế độ, quay 85 độ, đặt 

giờ 12 tiếng. Với những chức năng trên, quạt giúp mang lại cảm 

giác mát mẻ, dễ chịu cho người sử dụng 

 

 

Part 3 Specification 

Phần 3 Thông số kĩ thuật 

MODEL: RATED/ĐIỆN THẾ 
POWER/TIÊU 

THỤ ĐIỆN 

CLASS/

LOẠI 

BF- TW2R 220~240V, 50Hz 55W II 

 

Part 4 Structure 

Phần 4 Kết cấu  



 

Part 5 Installing 

1. Fix the two bases together. (Fig.1) 

2. Put the base at the bottom of tower fan. Please make sure 

alignment with base and power cord hole position. (Fig.2) 

3. Fix the base and tower fan with 4 screws. (Fig.3) 

 

Phần 5 Lắp đặt 

1. Ghép hai phần đế quạt vào với nhau (hình 1) 

2. Ghép phần đế quạt vào dưới thân quạt. Để ý cho phần ổ cắm 

dây điện khớp với đế quạt (hình 2) 

3. Cố định đáy quạt với quạt bằng 4 ốc vít 

A. Control panel/ Bảng 

điều khiển 

B. Air outlet/Cửa quạt 

gió 

C. Right side panel/Tấm 

chắn phải 

D. Base/Đế quạt 

E. Handle/Tay cầm 

F. Air inlet/Lỗ hút gió 

G. Left side pane/Tấm 

chắn tráil 



 

 

 

 

 

Part 6 Function 

Phần 6 Chức năng 



     
Control panel                          Remote 

 

1. On/Off 

Press power button  to turn on the fan, and the fan will run 

with speed 1. Press again, the fan Turn off and enter into standby 

mode. 

 

2. Wind Speed 

Press speed button  to set speed from 1 to 3. 

 

3. Wind mode 

Press mode button  to set Normal wind, Sleeping mode and 

Natural mode. 

 

4. Timer 

Press timer button  to set timer from 0 to 15 hours. 

Automatic turn on timer function: Under standby mode, press timer 



button  to set automatic turn on. For example, under 

standby mode, press timer button  and set 2 hours, the fan 

will start to work in 2 hours automatically. 

 

5. Oscillation 

Press OSC  button to set oscillation from left to right. 

 

6. Remote 

 

Before using the remote, pull the plastic card at the bottom of the 

remote out. Please make sure the remote alignment the fan when 

you use the remote. 

 

1. Bật/Tắt 

Ấn nút nguồn  để bật quạt, quạt sẽ chạy 1. ấn lại, quạt sẽ tắt 

và đi vào chế độ chờ 

 

2. Tốc độ gió 

Ấn nút tốc độ  để đặt tốc độ quạt từ 1 đến 3. 

 

3. Chế độ gió 

Ấn nút chế độ  để đặt chế độ Thông thường, Ngủ và Tự 

nhiên 

 

4. Đặt giờ 

Ấn nút đặt giờ  để đặt thời gian từ 0 đến 15 giờ. 

Chức năng tự động bật: Khi quạt đang ở chế độ chờ, ấn nút đặt 



giờ  để đặt thời gian quạt tự động bật. Ví dụ, khi quạt đang 

ở chế độ chờ, ấn nút đặt giờ  và đặt 2 tiếng, quạt sẽ tự động 

bật trong 2 tiếng. 

 

5. Quay 

Ấn nút quay  để quay quạt từ trái sang phải. 

 

6. Điều khiển từ xa 

  

Trước khi sử dụng, kéo thẻ nhựa từ bên dưới điều khiển ra. Hãy 

hướng điều khiển vào quạt khi sử dụng điều khiển để vận hành. 

 

 

Part 7 Attention 

Phần 7 Lưu ý 

Before using, 

please check 

whether the voltage 

is according to the 

rating label. 

Trước khi sử dụng, 

kiểm tra xem điện 

thế của nguồn điện 

tương đương với 

điện thế trên nhãn 

của sản phẩm 

 

Before using，please 

check the wire and 

the plug are in good 

state,  

If the wire is 

damaged, in order to 

avoid unnecessary 

injures, please 

contact or refer to a 

technician 

Trước khi sử dụng, 

đảm bảo dây điện và 

phích cắm điện còn 

Please place the fan 

in flat ground. 

Đặt quạt trên mặt 

đất phẳng 



lành lặn 

Nếu dây bị hư hỏng, 

để tránh gây thương 

tích, liên hệ với thợ 

kỹ thuật 

 

Proper installation 

is required before 

using it. 

Lắp đặt chính xác 

trước khi sử dụng 

Please turn off the 

power before pulling 

out plug and keep 

you hand dry when 

using the fan. 

Tắt quạt trước khi rút 

phích cắm và lau khô 

tay trước khi chạm 

vào quạt 

 

Please keep 

children away from 

the fan to prevent 

them from inserting 

their fingers into the 

grilles or leaves. 

Để trẻ em cách xa 

quạt để tránh việc 

cho ngón tay vào 

trong cánh quạt 

hoặc lỗ thông khí 

 

 

Do not hold tightly 

on the fan. when 

the body is 

oscillating. 

Không giữ chặt 

quạt khi quạt đang 

quay 

 

When cleaning, 

please use soft cloth 

and don’t use petrol, 

alcohol or other 

organic solvent. 

Khi lau chùi, dùng 

khăn mêm và không 

dùng dầu máy, cồn 

 



hoặc các chất tẩy 

rửa 

Do not used near 

curtains. 

Không sử dụng 

quạt gần rèm cửa 

. 

 

 

Don’t use the fan in hot, wet, or chemical 

environment. 

Không sử dụng quạt trong môi trường nóng, 

ướt, hoặc có chất hóa học 

 

 

 

 

 

Part 8 Maintenance and Storage 

1. Always remove the plug from the socket-outlet and allow the fan 

to a stop before cleaning it. 

2. Clean the external surfaces of the fan with a soft damp (not 

dripping wet cloth) 

WARNING: 

Do not immerse the fan in water. 

Do not use any cleaning chemicals such as detergents and 

abrasives. Do not allow the interior to get wet as this could 



create a hazard. 

3. When the unit is not in use, make sure that it is unplugged from 
the wall 

socket. To store the fan, you may pack it in the original carton and 

store it in a cool and dry place. 

4. In case of malfunction or doubt, do not try to repair the fan 

yourself, it may result in a fire hazard or electric shock. 

 

Phần 8 Bảo dưỡng và Bảo quản 

1. Luôn luôn rút phích cắm điện và để quạt dừng trước khi lau. 

2. Lau phần ngoài của quạt bằng khăn ẩm (không phải khăn ướt) 

CHÚ Ý: 

Không nhúng quạt vào nước. 

Không sử dụng hóa chất tẩy rửa ăn mòn. Không để bên trong 

quạt bị ướt để tránh gây tai nạn 

3. Khi không sử dụng, rút điện quạt. Khi trữ quạt, đặt quạt ở trong 
hộp đi kèm với sản phẩm và để ở nơi khô ráo, thoáng mát 

4. Đề phòng hỏng hóc, không tự sửa quạt vì hành động này có thể 

gây cháy nổ và điện giật. 

 

 
 


