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Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm quạt tháp Stadler Form Peter. Thiết bị sẽ cải thiện
chất lượng không khí cho căn phòng của bạn.
Giống như các sản phẩm điện tử khác. Bạn nên chú ý khi dùng để tránh gây hỏa hoạn, bị thương
tích hoặc hư hỏng khi sử dụng. Vui lòng nghiên cứu và đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng
MÔ TẢ THIẾT BỊ
Sản phẩm bao gồm
1. Chân quạt
2. Thân quạt
3. Dây điện
4. Công tắc Bật/ tắt
5. Bảng điều khiển
6. Công tắc điều chỉnh tốc độ từ 1-3
7. Màn hình hiển thị tốc độ đã chọn (biến mất sau 5s)
8. Nút chọn chế độ gió Tự Nhiên
9. Nút chọn chế độ hẹn giờ từ 1-7 giờ
10. Nút chọn chế độ Swing
11. Điều khiển từ xa
12. Ngăn để điều khiển
13. Ngăn để pin điều khiển (loại CR 2032)
14. Bộ thu hồng ngoại
15. Đường ra không khí
16. Đường vào không khí qua bộ lọc
17. Tay nắm quạt
H

NG DẪN AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng lần đầu tiên và giữ lại hướng dẫn để tham khảo sau
này, hoặc chuyển cho người sử dụng tiếp theo.
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-

Stadler Form từ chối bảo hành cho những trường hợp hỏng hóc gây ra do không tuân thủ theo
những quy định an toàn dưới đây.

-

Thiết bị này chỉ được sử dụng trong nhà với những tính năng được mô tả trong sách. Tự ý thay
đổi kết cấu kỹ thuật có thể ảnh hưởng tới vòng đời của sản phẩm

-

Thiết bị chỉ được sử dụng bởi trẻ em trên 8 tuổi, những người có giới hạn về năng lực hành vi
hoặc tinh thần phải có người hướng dẫn sử dụng và phải nhận biết được mối nguy hiểm khi sử
dụng thiết bị. Trẻ em không được nô đùa với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh hoặc bảo dưỡng
thiết bị nếu không được người lớn giám sát.

-

Không để phụ kiện đóng gói thiết bị trong tầm với của trẻ em.

-

Lắp máy theo hướng dẫn lắp ráp. Làm chính xác theo hướng dẫn lắp đặt và đảm bảo các con ốc
được vặn chặt để không gây hư hỏng và nguy hiểm khi sử dụng.

-

Không đưa dị vật vào lưới tản nhiệt. Không che thiết bị khi hoạt động.

-

Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm trước khi tháo lưới lọc.

-

Chỉ kết nối dây điện khi đúng thông tin dòng điện trên máy.

-

Không sử dụng các dây điện hư hỏng.

-

Không rút ổ cắm khi tay đang ướt hoặc cầm nắm vào dây điện.

-

Không sử dụng thiết bị gần nhà tắm, vòi hoa sen hoặc bể bơi (khoảng cách an toàn tối thiểu là
3m).

-

Không để thiết bị gần nguồn nhiệt. Không để dây nguồn gần nguồn nhiệt trực tiếp như (bếp lò,
nồi hơi nóng, ngọn lửa...). Bảo vệ dây điện khỏi dầu.

-

Đặt thiết bị tại vị trí ổn định trong khi hoạt động và không để ai chạm vào dây nguồn.

-

Thiết bị không có khả năng chống giật

-

Bảo quản thiết bị nơi thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em.

-

Thiết bị chỉ sử dụng trong nhà.

-

Nếu dây nguồn bị hỏng phải được sửa chữa, thay thế bởi nhà sản xuất, hoặc đại lý được ủy quyền
hoặc người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.

-

Trước khi bảo trì và vệ sinh thiết bị, rút dây điện ra khỏi ổ cắm.

-

Chỉ người có chuyên môn mới được sửa chữa bảo hành thiết bị.
LẮP ĐẶT/ VẬN HÀNH
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1. Đặt Peter ở vị trí mong muốn trên một mặt phẳng. Kết nối cáp điện (3) với ổ cắm điện thích
hợp.
2. Bật máy bằng cách nhấn nút bật / tắt (4). Các đèn LED màu xanh lam trên bảng điều khiển (5)
sẽ bật. Thiết bị sẽ phát tín hiệu ngay khi cài đặt được thay đổi qua bảng điều khiển (5) hoặc bộ
điều khiển từ xa (11).
3. Nhấn nút để chọn tốc độ (6) để thay đổi tốc độ quạt (mức 1-3). Nhấn một lần tăng tốc độ một
bậc. Nếu bạn muốn tăng tốc độ theo cấp độ khác, nhấn lại. Tốc độ đã chọn (7) sáng lên ở mặt
trước của thiết bị, và biến mất sau 5 giây.
4. Nhấn nút "Natural Breeze" (8) để lựa chọn chế độ cho điều kiện gió tự nhiên. Đèn LED màu
xanh bên dưới nút (8) sẽ sáng lên. Chế độ này cung cấp một hiệu ứng làm mát dễ chịu hơn, mô
phỏng một làn gió tự nhiên. Tốc độ của chế độ gió này tự động thay đổi tùy theo mức độ tốc độ
đã chọn.
5. Bằng cách nhấn nút cho bộ hẹn giờ (9), bạn có thể đặt thời gian hoạt động từ 1 đến 7 giờ. Thời
gian đã chọn được hiển thị bên dưới nút hẹn giờ (9) với đèn LED màu xanh lam. Một lần ấn là
chọn 1 giờ, muốn chọn hẹn đến mấy giờ thì bạn ấn liên tiếp. Thời gian hẹn giờ còn lại được
hiển thị bởi đèn LED bên dưới nút hẹn giờ (9). Thiết bị sẽ tự động tắt nếu thời gian hẹn giờ hết.
Nếu đèn LED dưới nút hẹn giờ (9) không sáng, thiết bị được cài đặt để hoạt động liên tục.
6. Kích hoạt chế độ quay bằng cách nhấn nút chế độ swing (10). Quạt sẽ quay ở góc xấp xỉ 70º
đảm bảo luồng khí mát sẽ phân phối tối ưu khắp phòng. Nhấn nút chế độ swing (10) một lần
nữa nếu muốn tắt chế độ quay.
7. Tắt thiết bị bằng cách nhấn nút bật/tắt (4).
8. Điều khiển từ xa (11) nằm trong ngăn để điều khiển từ xa (12) ở mặt sau của thiết bị. Điều
khiển hoạt động bằng tia hồng ngoại – khi cần điều khiển hãy hướng điều khiển vào đầu thu
hồng ngoại (14) ở mặt trước của thiết bị. Khoang chứa pin (13) nằm phía sau bộ điều khiển từ
xa (11), khi cần mở hãy ấn nắp xuống.
V SINH THIẾT BỊ
Trước khi bảo dưỡng, vệ sinh và sau mỗi lần sử dụng, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm cáp điện
(3) khỏi ổ cắm.
Chú ý: Không bao giờ ngâm thiết bị trong nước (nguy cơ bị ngắn mạch).
-

Để vệ sinh bên ngoài, chỉ lau bằng vải ẩm và sau đó lau khô thật kỹ.

-

Đảm bảo rằng đầu không khí vào và ra được làm sạch thường xuyên để tránh tích tụ bụi.
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Đầu ra có thể được làm sạch bằng bàn chải khô hoặc máy hút bụi. Màn đầu không khí vào
được lắp bộ lọc không khí có thể tháo ra và làm sạch bằng vải ẩm. Tháo bộ lọc bằng cách
tháo 4 ốc vít trên màn không khí vào. Sau khi lau chùi, đảm bảo rằng bộ lọc khí hoàn toàn
khô và 4 ốc vặn chặt lại.
SỮA CHỮA
- Việc sửa chữa thiết bị điện chỉ được thực hiện bởi người có chuyên môn. Nếu tự ý sửa chữa
thì thiết bị sẽ mất giá trị bảo hành. Hãng sẽ không chịu trách nhiệm trước hành động trên.
- Không sử dụng thiết bị nếu bộ sạc hoặc phích cắm bị hỏng, nếu nó đã bị rơi hoặc đã bị hư
hỏng dưới bất kỳ hình thức nào khác (vết nứt/vỡ trong vỏ bọc).
- Không đẩy bất kỳ dị vật gì vào bên trong thiết bị.
- Nếu thiết bị không thể sử dụng hãy mang đến trung tâm bảo hành để được sửa chữa.
TÁI CHẾ
Theo Quyết Định 2012/19/CE của Liên Minh Châu Âu về Xử lý Chất Thải Điện và Điện Tử
(WEEE) yêu cầu các thiết bị điện gia dụng cũ không được xử lý như rác thải thông thường. Các
dụng cụ cũ phải được thu gom riêng biệt để tối ưu hóa việc khôi phục và tái chế các vật liệu
trong đó và giảm ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường.
Ký hiệu "wheeled bin" bị gạch chéo trên sản phẩm có nghĩa sản phẩm này cần được thu gom
riêng nếu không còn giá trị sử dụng. Người tiêu dùng nên liên hệ với chính quyền địa phương
hoặc nhà bán lẻ để biết thêm thông tin về xử lý thiết bị cũ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp định mức 220-240 V / 50 Hz
Công suất tiêu thụ 36-60 W
Kích thước: 135 x 1100 mm (đường kính x chiều cao)
Chân quạt: 240 mm (đường kính)
Trọng lượng: 6,0 kg
Độ ồn: 33-52 dB (A)
BẢO HÀNH
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Công ty TNHH XNK Giang Sơn bảo hành chính hãng 2 năm cho sản phẩm quạt tháp Stadler
Form Peter
Showroom/Trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0888 605 599
XIN CẢM ƠN!
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