สำหรับรุน : HT-C16M7(S), HT-C16M8(N), HE-C18M1(S)

คูมือการใชงาน
พัดลมสายรอบตัว

ขอมูลจำเพาะ
HT-C16M7(S)
รุน
400 mm
ขนาด
220V 50Hz
แรงดันไฟฟา
50W
กำลังไฟฟา
0.22A
กระแสไฟฟา
F
วัสดุฉนวนชนิด
1.21 m3/min/W
คาใชงาน
1,265.*ราคาขายปลีก (บาท)
*ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

HT-C16M8(N)
400 mm
220V 50Hz
50W
0.22A
F
1.21 m3/min/W
1,150.-

HE-C18M1(S)
450 mm
220V 50Hz
65W
0.31A
F
1.21 m3/min/W
1,610.-

พัดลมรุน HT-C16M7(S), HT-C16M8(N) และ HE-C18M1(S) ไดรับสิทธิบัตรไทย (การออกแบบผลิตภัณฑ)
เลขที่ 28369, 28370

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑฮาตาริ

เพ�อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน โปรดศึกษาคูมือนี้อยางละเอียดกอนการใชงาน
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สวนประกอบพัดลม
1. หนาปด
2. คลิปล็อกตะแกรง
3. ตะแกรงหนา
4. ขอบตะแกรง
5. ฝาครอบใบพัด
6. ใบพัด
7. สกรูยึดตะแกรงหลัง
8. ตะแกรงหลัง
9. มอเตอร
10. แกนบังคับสาย
11. ฐานพัดลม
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วิธีการใชงาน
เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟา (220V 50Hz) เพ�อเริ่มตนการใชงาน
1. การปรับแรงลม สวิตชลกู บิดปรับแรงลมได 3 ระดับ เบอร 0 : ปด, เบอร 1 : แรงลมเบา, เบอร 2 : แรงลม
ปานกลาง, เบอร 3 : แรงลมสูงสุด วนตามลําดับ
2. การปรับสาย เล�อนสวิตชปรับสายไปที่ ON เพ�อใหพัดลมสายรอบตัว เล�อนสวิตชปรับสายไปที่
OFF เพ�อใหพัดลมหยุดสาย (สําหรับรุน : HT-C16M7(S), HE-C18M1(S))

สวิตชลูกบิดปรับแรงลม

OFF

ON

SWING

สวิตชปรับสาย

คำเตือน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพ�อความปลอดภัยควรติดตัง้ สายดิน เพ�อปองกันอันตรายหากเกิดไฟฟารัว่
ปดสวิตชทกุ ครัง้ กอนถอดตะแกรงพัดลม และตัดวงจรไฟฟาพัดลมออกจากแหลงจายไฟทุกครัง้ กอนทําความสะอาด การซอมแซม
หามใชพดั ลมโดยทีป่ ระกอบชิน้ สวนไมครบ ไมเรียบรอย หรือชิน้ สวนชํารุด เชน ใบพัด ตะแกรง ฝาครอบใบพัด
หามบุคคลเหลานี้ (รวมถึงเด็ก) เปนผูใ ชงาน : บุคคลทุพพลภาพ ผูไ รสมรรถภาพทัง้ ดานรางกายและจิตใจ หรือผูข าดความรู ความเขาใจ
เวนแตอยูภ ายใตการดูแล และไดรบั คําแนะนําจากผูใ หญ หรือผูม คี วามรูเ กีย่ วกับผลิตภัณฑ
เด็กควรไดรบั การดูแล โดยไมใหเลนกับเคร�องใชไฟฟาเพียงลําพัง

1

การปรับองศาการสาย

15°
0.71m

B

รู ป
30°
1.5m

พัดลมสายรอบตัวสามารถปรับองศาการสายได 3 ระดับ (15, 30 และ 50 องศา)
โดยเล�อนแกนบังคับสายตามองศา ดังแสดงในรูป A, B และ C

C
50°

3-3.5m

รู ป

3-3.5m

A
3-3.5m

รู ป

2.5m

วิธีการประกอบพัดลม
1

ประกอบตะแกรงหลังตามรูปแลวยึดสกรูใหแน�น

2

นำใบพัดสวมเขากับแกนมอเตอร โดยใหรองของใบพัดเล�อน
เขากับแกนมอเตอร ใสฝาครอบใบพัดแลวหมุนเขาตามลูกศร
ใหแน�น (TIGHTEN)

3

ประกอบตะแกรงหนาโดยใหรองขอบล็อกตะแกรงเกี่ยวอยู
กับดานบนของตะแกรงหลัง บีบขอบตะแกรงใหสนิทโดยรอบ
แลวดันคลิปล็อกตะแกรงขึ้น

ทดลองหมุนสวิตซลูกบิดปรับแรงลม เบอร 1, 2, 3 หากพัดลมมีเสียงดังใหตรวจสอบวาหมุนฝาครอบใบพัดและสวมใบพัดเขากับสลักมอเตอร
เรียบรอยหรือไม
2

วิธีการติดตั้ง
ติดตั้งพัดลมโดยให ใบพัดอยูสูงกวาระดับพื้นเกินกวา 2.75 ม.

54 มม.

44 มม.

1

ตำแหน�งยึดสกรู
50 มม.

A

A

B

2

ยึดแผนเหล็กแขวนพัดลมกับจุดยึดใหแน�นดวยสกรู
• จุดยึดควรรับนํา้ หนักไดไมนอ ยกวา 20 กก.
• ระยะหางจากผนังดานขาง A ไมนอ ยกวา 40 ซม.
• ระยะหางระหวางพัดลม B ไมนอ ยกวา 80 ซม.

ในกรณีทจี่ ดุ ยึดมีความหนาไมเพียงพอ ใหใชแผนไมเสริมชวยในการยึด
ไมเสริมหนา 3 ซม.
ฝาเพดาน

3

A

สวมฐานพัดลมเขากับแผนเหล็กทีย่ ดึ ติดกับจุดยึดเรียบรอยแลว โดยสวม
เขาจากดานหลังตามลูกศร

4

ขันสกรูเขาตรงตําแหน�ง "A" เพ�อยึดฐานพัดลมติดกับแผนเหล็กใหแน�น

3

วิธีการตอพัดลมเขากับแหลงจายไฟฟาเพื1อใชงาน
1. ตรวจสอบใหแน�ใจวา ไดตัดวงจรแหลงจายไฟออก กอนทําการติดตั้งพัดลมเขากับแหลงจายของบาน หรืออาคาร
2. ติดตั้งพัดลมเขากับแหลงจายไฟฟากระแสสลับชนิด 1 เฟส แรงดัน 220 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ เทานั้น
3. ควรติดตั้งเซอรกิตเบรกเกอร หรือสวิตชที่สามารถตัดวงจรไฟฟาไดอยางสมบูรณรวมอยูในวงจรพัดลม เพ�อเปดวงจรสําหรับการบํารุงรักษา
หรือในกรณีจําเปนตองตัดพัดลมออกจากระบบไฟฟาภายในบาน หรืออาคาร
4. เดินสายไฟฟาที่จะใชเช�อมตอระหวางพัดลม กลองสวิตช และแหลงจายไฟฟา จากตูควบคุมระบบไฟฟาภายในบาน หรืออาคาร โดยตองเปน
สายไฟชนิดฉนวน 2 ชัน้ มีขนาดพืน้ ทีห่ นาตัดของตัวนําทองแดงไมนอ ยกวา 0.5 ตร.มม. และไดรบั เคร�องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ มอก.11-2553
เปนอยางนอย การตอสายดินตองใชสายไฟสีเหลืองสลับเขียวเทานัน้ และถาเดินสายไฟในทอโลหะจะตองเดินสายดินรวมอยูใ นทอโลหะดวย
(หามเดินนอกทอ)
5. ทําการตอสายไฟจากตัวพัดลมเขากับสายไฟฟาจากแหลงจายไฟ หรือตูควบคุมระบบไฟฟา และกลองสวิตชควบคุมดวยความระมัดระวัง โดย
ตอใหตําแหน�งขั้วไฟฟา และสีของสายไฟถูกตองตรงตามรูปแผนผังการตอวงจรของพัดลมแตละรุน และทําการหุมฉนวนบริเวณจุดตอของ
สายไฟทุกจุดใหแน�นหนา ปลอดภัย
6. การตอสายดินจากตัวพัดลม ควรตอเขากับ "จุดตอลงดิน" ที่ตูควบคุมระบบไฟฟาของบาน หรืออาคารเทานั้น ไมควรตอโครงโลหะของ
เคร�องใชไฟฟาลงดินโดยตรง และภายในอาคารหลังเดียวกันไมควรมีจุดตอลงดินมากกวา 1 จุด สามารถศึกษาวิธีติดตั้งสายดินที่ถูกตอง
ไดจากเว็บไซตการไฟฟานครหลวง (www.mea.or.th)

วิธีติดตั้งสวิตชควบคุม
1

สวนประกอบชุดสวิตชควบคุม

ถอดสกรูที่ยึดฝาครอบชุดสวิตชควบคุมออก

ฝาหลังชุดควบคุม
คาปาซิเตอร
ลูกบิดปรับแรงลม

แกนสวิตช

สวิตชปรับสาย เฉพาะรุน
HT-C16M7(S), HE-C18M1(S)
ฝาครอบชุดสวิตชควบคุม
สกรู

2

ยึดสกรูฝาหลังชุดสวิตชควบคุมตามตําแหน�งทีต่ อ งการ
แลวตอสายไฟตามแผนผังวงจรไฟฟา (ตามรูปภาพ
: แสดงการตอวงจรพัดลม และสายดินเขากับระบบ
ไฟฟาของบาน หรืออาคาร)

3

ใสลกู บิดปรับแรงลมเขากับแกนสวิตช ใสฝาครอบ
ชุดสวิตชควบคุมใหเขาตําแหน�งเดิม และขันสกรูยดึ
ใหแน�น

4

รูปแสดงการตอวงจรพัดลม และสายดินเขากับระบบไฟฟาของบานหรืออาคาร
GREY
GREEN/YELLOW
GREY

รุน HT-C16M8(N)
สายศูนย
(N, Neutral)

ชุดสายตัวนำพัดลม
ขั้วตอสายศูนย
(N, Neutral)

สายเสนไฟ
(L, Line)
ขั้วตอสายดิน
(G, Grounding)

L

พัดลม

N

N

ชุดสายไฟที่ใชเช�อมตอระหวางตัวพัดลม
กับตูควบคุมระบบไฟฟาและกลองสวิตช

G
MAIN

CB CB CB CB CB CB CB

ตูควบคุมระบบไฟฟา (MDB)

L
G

0.30 เมตร

หลักดิน

กลองสวิตชพัดลม

GREY
GREEN/YELLOW
BLACK
RED

รุน HT-C16M7(S),
HE-C18M1(S)

สายศูนย
(N, Neutral)

ชุดสายตัวนำพัดลม
ขั้วตอสายศูนย
(N, Neutral)

สายเสนไฟ
(L, Line)
ขั้วตอสายดิน
(G, Grounding)

LINE
MOTOR

ทำดวยแทงทองแดง หรือแทงเหล็กอาบโลหะชนิด
กันผุกรอน มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา
16 มม. ยาวไมนอยกวา 2.4 ม. ความตานทานที่
จุดหลักดินตองไมเกิน 5 โอหม

2.40 เมตร

L

พัดลม

N

N

ชุดสายไฟที่ใชเช�อมตอระหวางตัวพัดลม
กับตูควบคุมระบบไฟฟาและกลองสวิตช

G
MAIN

CB CB CB CB CB CB CB

ตูควบคุมระบบไฟฟา (MDB)

L
G

0.30 เมตร

หลักดิน

ทำดวยแทงทองแดง หรือแทงเหล็กอาบโลหะชนิด
กันผุกรอน มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา
16 มม. ยาวไมนอยกวา 2.4 ม. ความตานทานที่
จุดหลักดินตองไมเกิน 5 โอหม

OFF

ON

SWING

LINE
MOTOR
OSC

2.40 เมตร

กลองสวิตชพัดลม
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วิธีทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
1. ใชผาชุบนํ้าบิดหมาดเช็ดทําความสะอาดบริเวณรอยเปอน แลวเช็ดใหแหง
2. ระวังอยาใหสายไฟ สวิตช มอเตอร และชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาอ�น ๆ เปยกนํ้าระหวางทําความสะอาดพัดลม
3. หามใชนํ้ายาเคมี ทินเนอร แอลกอฮอล นํ้ามันกาด หรือนํ้ามันเบนซิน ทําความสะอาดพัดลม

ขอแนะนำการใชงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ควรประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของพัดลมใหถูกตองตามคูมือ เพ�อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ใชงาน
ไมควรตัง้ พัดลมในบริเวณทีม่ อี ณ
ุ หูมสิ งู จัด หรือใกลเตาไฟ ในทีม่ คี วามชืน้ สูง หรือเปยกน้ำ และในทีท่ ม่ี ไี อระเหยของสารไฮโดรคารบอน เชน น้ำมัน
ไมควรเปดพัดลมใกลผามานหรือมุง เพราะพัดลมจะดูดวัสดุดังกลาวเขาไปพันในเคร�อง ซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายได
หามพนสเปรยทุกชนิดเขาไปในตัวพัดลมโดยเด็ดขาด เชน สเปรยแตงผม สเปรยทำความสะอาด
หามใชนิ้วมือ ดินสอ หรือสิ่งของอ�น ๆ แหยเขาไปในตะแกรงพัดลม ขณะที่ใบพัดกำลังหมุน เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายได
หากชิ้นสวนตาง ๆ เชน ใบพัด ตะแกรง ฝาครอบใบพัด หรือตัวล็อกตะแกรง เกิดชำรุด สามารถเปลี่ยนอะไหลไดตามวิธีการประกอบ
พัดลมขางตน
7. หากสายไฟ มอเตอร และสวิตชชำรุดเสียหาย ควรสงเคร�องใหศนู ยบริการ หรือชางผูม คี วามชำนาญเทานัน้ ไมควรแกไขดวยตนเองเพ�อปองกัน
อันตรายจากไฟฟาลัดวงจร
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