
                          

  

 
H NG D N S  D NG S I KH2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  Vì sự an toàn của b n 

 
 Quạt sưởi là thiết bị có nhiệt độ rất cao, cần phải làm theo hướng dẫn.   
 Đảm bảo nguồn điện thích hợp với thiết bị.   
 Không rời nhà khi thiết bị còn đang bật, chắc chắn rằng quạt đã tắt và bộ điều chỉnh nhiệt ở mức thấp 

nhất.  
 Trong khi dùng, đặt quạt sưởi ở nơi an toàn :  

- Cách xa (1 met. ) những đồ dễ cháy;    
- Để khoảng không xung quanh quạt sưởi leaving: 1 met trống phía trước và 50cm phía sauit;   
- Không đặt ngay dưới ổ điện.   

 Không để động vật hoặc trẻ nhỏ chạm vào/ chơi đùa gần quạt sưởi. Chú ý! Luồng không khí nóng tỏa ra lên đến 

hơn 80°C    
 C NH BÁO: Không che qu t s t khi muốn tránh nhiệt đ  quá cao, Không đặt gì lên qu t s i 

hoặc che l i khi thiết bị đang ho t đ ng. Điều này đ c viết rõ trên bề mặt s n ph m và biểu 
t ng.  

 

 

 

 

 Không dùng bếp sưởi trong phòng  chứa khí ga gây nổ hoặc  dung môi dễ cháy.   
 Không dùng bếp gần vòi qua sen, phòng tắm, bể bơi   
 Quạt sưởi để gần nơi có ổ cám thích.  

 
2.  Vị trí an toàn 

 
Đạt thiết bị ở nơi bằng phẳng, cố định.  
Không dùng trong nhà tắm. Không đặt ở dưới rèm cửa.   

3.  Hướng dẫn sử dụng suởi 
ON - 

OFF 

1000 W 

1800 W 
 
Chế đ  quay:  

4. Nhiệt độ phân tán đều hơn nhờ chế độ quay.
5. Không c n trở chế độ quay của quạt sưởi. 

  ON - OFF  
 1000 W 

 1800 W 
 

S  d ng b  phận điều chỉnh nhiệt đ   
Trong phòng nhiệt độ quá cao (Hơn 30°C), bộ phận điều chỉnh nhiệt trong quạt sẽ không hoạt động.   
Trong phòng nhiệt độ quá th p (kho ng dưới 5°C ) bộ phận điều chỉnh nhiệt sẽ để quạt hoạt động 

cho đến khi nhiệt độ tăng cao hơn.  
Để lựa chọn vị trí thích hợp của bộ phận điều chỉnh nhiêt, chúng tôi khuyên bạn 

 - Bật bộ phận điều chỉnh nhiệt ở mức lớn nh t (theo chiều kim đồng hồ);  

-  Để máy hoạt động cho đến khi  đạt được nhiệt độ thích hợp , xoay nút 
ngược chiều kim đồng hồ đến khi nghe th y tiếng “click” để thiết bị ngừng 
hoạt động;  
- Vặn núm ngược chiều kim đồng hồ (chỉ một chút) trong trường hợp này bộ phận điều chỉnh nhiệt 

sẽ giữ ở nhiệt độ thích hợp mà bạn đã chọn.   
 Khi thiết bị được sử dụng lần đầu, sẽ có một chút khói do dầu của s n phẩm. 

 Để làm sạc bộ lọc:

- Rút ổ cắm;   
- n bộ lọc đằng sau quạt sưởi và kéo ra;   
- L y miếng lọc rar;   
- Rửa bộ lọc bằng nước nhiệt độ dưới 30°C  và bột giặt. 

 

6. An toàn trong tr ng h p máy ho t đ ng không bình th ng 
 

 Trong trường hợp nhiệt độ quá cao, bộ phận an toàn bảo vệ nguồn nhiệt sẽ tự động tắt quạt.  
 Khi đó,quạt ngừng chạy nhưng đèn vẫn bật sang. Nếu điều này xảy ra:.   

- Tắt quạt sưởi;   
- Gỡ tác nhân gây ra việc máy họa động không bình thường ( VD như vật cản trước luồng khí vào 

hoặc  trước lưới luồng khí ra);  
- Để quạt nguội 15-20 phút;   
- Bật quạt lại.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                          

  

 
   
  


