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Model: MEMORY GOLD 

Quạt bàn cổ điển Gold 12” 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI VẬN HÀNH 
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A. NHỮNG CHỈ DẪN QUAN TRỌNG 

Để giảm thiểu rủi ro, sốc điện hoặc bị thương khi sử dụng các thiết bị 

điện, cần phải tuân thủ nhưng chỉ dẫn an toàn  an toàn sau: 

• Không sử dụng phích cắm khi tay đang ướt. 

• Khi cắm điện hoặc ngắt điện, lưu ý nắm vào phích cắm thay vì 

kéo dây điện 

• Trước khi cắm điện kiểm tra điện thế trên nhãn thông số quạt 

tương đương với điện thế nguồn. 

• Để tránh sốc điện, không nhúng bất kỳ bộ phận nào của quạt 

vào nước hoặc các chất lỏng khác. 

• Quạt này chỉ sử dụng cho người lớn, nếu cho trẻ em sử dụng thì 

phải giám sát an toàn. 

•    Không đưa bất kỳ đồ vật nào hoặc ngón tay của bạn vào một trong 

các lỗ của quạt. Giám sát trẻ em ở gần quạt khi quạt đang hoạt 

động. 

• Nên tháo phích cắm điện khỏi nguồn điện khi không sử dụng. 

• Luôn luôn ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh. 

• Trong trường hợp xảy ra sự cố, bạn không được tự ý sửa quạt, điều 

đó có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn hoặc sốc điện 

• Chỉ sử dụng khăn khô hoặc ẩm để vệ sinh quạt 

• Trẻ em nhỏ hơn 3 tuổi nên tránh xa thiết bị trừ khi được giám sát chặt 

chẽ liên tục. Để quạt của bạn đạt hiệu quả tốt nhất, hãy đọc những 

hướng dẫn này cẩn thận trước khi vận hành nó lần đầu tiên. Nên giữ 

sách này để tham khảo về sau. 
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Các thành phần 

 

 

 

Lồng trước 

 

Ốc cánh 

Lồng 

sau 

 

 

Tay cầm 

 

Núm điều chỉnh Nguồn / Tốc 

độ 

 

   

 

Thân động cơ 

   

 

 

 

 

 

Kẹp lưới 

Núm điều chỉnh lên xuống 

Vít lưới 
 

Chân đế 

Núm điều 

chỉnh quay 
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B. VẬN HÀNH 

Thiết bị này chỉ sử dụng trong gia đình. 

1. Hãy đặt quạt trên mặt phẳng khô ráo, an toàn, không bị rơi hoặc bị 

kéo căng dây. 

2. Cắm quạt vào ổ cắm điện xoay chiều, nguồn 220 V (dòng điện gia 

dụng thông thường) 

3. Đảm bảo rằng điện áp định mức của quạt giống với nguồn điện 

trước khi cắm vào nguồn điện. 

4. Bật hoặc Tắt quạt bằng cách xoay núm điều chỉnh nguồn / 

Tốc độ. Luôn luôn tắt nguồn trước khi rút quạt. 

5. Để chọn tốc độ, xoay núm Điều khiển Nguồn / Tốc độ từ TẮT sang 

cài đặt tốc độ mong muốn: O (tắt), I (Thấp), II (Trung bình), III (Cao). 

6. Để điều chỉnh hướng lên và nới lỏng vít ở phía bên của cổ quạt. Điều 

chỉnh đến góc mong muốn và siết chặt vít. 

7. Để làm cho quạt dao động, hãy ấn Núm điều khiển dao động xuống. 

Để cho quạt ngừng dao động, hãy kéo Núm điều khiển dao động lên, 

nâng quạt khi dừng bằng tay cầm. 

 

C. VỆ SINH: 

Rút dây nguồn khỏi nguồn điện. Tháo bộ phận bảo vệ và các cánh cẩn 

thận. Đừng làm rơi cánh. Đầu tiên, sử dụng vải mềm với xà phòng nhẹ 

để làm sạch vết dầu. Sau đó lau và đánh bóng bằng vải khô. Không bao 

giờ sử dụng chất đánh bóng hoặc bất kỳ chất lỏng ăn mòn nào sẽ làm 

hỏng sơn, kim loại hoặc nhựa! Đặt lại các cánh và khóa bảo vệ an toàn 

trước khi sử dụng. 
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  D. THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Điện áp vận hành: 220-240V~ 50/60Hz 

Điện năng tiêu thụ: 35W 

 

Thông tin liên hệ :  

Công ty TNHH MR.VŨ 

Web: mrvu-fan.com 

Số 213 đường 3/2, 

phường 9, quận 10 

Hotline: 09.1102.1102 

 

Đơn vị DUY NHẤT tại Việt Nam 

tự thiết kế & sản xuất các mẫu Quạt theo Ý 

tưởng riêng. MR.VŨ luôn luôn chủ động áp 

dụng công nghệ tiên tiến, điều chỉnh phù 

hợp nhất vào các sản phẩm của mình để đáp 

ứng tốt nhất tới nhu cầu sử dụng của người 

Việt. Mỗi mẫu Quạt của MR.VŨ đều mang 

1 cái tên có ý nghĩa, khơi gợi về truyền 

thống văn hoá Việt Nam 
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