สำหรับรุน : VC10M3(G), VC15M3(G)

คูมือการใชงาน
พัดลมระบายอากาศแบบฝงฝาเพดาน (ตอทอระบายอากาศ)

ขอมูลจำเพาะ
VC10M3(G)
รุน
100 mm
ขนาด
220V 50Hz
แรงดันไฟฟา
11W
กำลังไฟฟา
0.07A
กระแสไฟฟา
F
วัสดุฉนวนชนิด
0.15 m3/min/W
คาใชงาน
1,955.*ราคาขายปลีก (บาท)
*ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑฮาตาริ

เพ�อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน โปรดศึกษาคูมือนี้อยางละเอียดกอนการใชงาน

VC15M3(G)
150 mm
220V 50Hz
19W
0.09A
F
0.18m3/min/W
2,300.-
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สวนประกอบพัดลม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตะแกรงหนา
โครงพัดลม
ทอตอเสริม
ใบพัด
มอเตอร
แผนเปด-ปดระบายอากาศ
ฝาปดโครงพัดลม
สปริงยึดตะแกรงหนา
สายไฟพรอมปลั๊ก

วิธีการใชงาน
เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟา (220V 50Hz) เพ�อเริ่มตนการใชงาน
1. เปดการทำงาน
เสียบปลั๊กไฟเพ�อใหพัดลมเริ่มทำงาน
2. ปดการทำงาน
ถอดปลั๊กไฟออกเพ�อใหพัดลมหยุดทำงาน

วิธีทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
1. ใชผาชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอยเปอน แลวเช็ดใหแหง
2. ระวังอยาใหสายไฟ สวิตช มอเตอร และชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาอ�น ๆ เปยกน้ำระหวางทำความสะอาดพัดลม
3. หามใชน้ำยาเคมี ทินเนอร แอลกอฮอล น้ำมันกาด หรือน้ำมันเบนซิน ทำความสะอาดพัดลม

คำเตือน
ถอดปลัก๊ ไฟออกทุกครัง้ กอนทําความสะอาด การซอมแซม และเม�อไมไดใชพดั ลมเปนเวลานาน
หามใชพดั ลมโดยทีป่ ระกอบชิน้ สวนไมครบ ไมเรียบรอย หรือชิน้ สวนชํารุด
สําหรับตัวโครงสรางพัดลมระบายอากาศแบบฝงฝาเพดานทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ นฝา หรือเพดาน ควรใหชา งผูช าํ นาญทําความสะอาดเทานัน้
หามบุคคลเหลานี้ (รวมถึงเด็ก) เปนผูใ ชงาน : บุคคลทุพพลภาพ ผูไ รสมรรถภาพทัง้ ดานรางกายและจิตใจ หรือผูข าดความรู ความเขาใจ
เวนแตอยูภ ายใตการดูแล และไดรบั คําแนะนําจากผูใ หญ หรือผูม คี วามรูเ กีย่ วกับผลิตภัณฑ
5. เด็กควรไดรบั การดูแล โดยไมใหเลนกับเคร�องใชไฟฟาเพียงลําพัง
1.
2.
3.
4.
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วิธีการติดตั้ง
ติดตั้งพัดลมใหความสูงจากพื้นถึงตัวพัดลม ไมนอยกวา 2.3 ม.
ใชทอโพลีไวนิลคลอไรด (PVC) หรือทอขดอลูมิเนียมฯ ขนาด Ø100 มม. (เบอร 4) กอนการติดตั้งควรอานขอควรระวังในการติดตั้งโดย
ละเอียด และควรติดตั้งตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือกตําแหน�งฝาเพดานทีจ่ ะติดตัง้ พัดลมระบายอากาศ และเลือกตําแหน�งผนังทีจ่ ะเจาะชองเดินทอระบายอากาศออกจากตัวอาคาร (ขึน้ อยูก บั ตัวบาน
อาคาร และตําแหน�งของหอง)
2. เปดชองฝาเพดานเพ�อติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แลวเดินสายไฟที่ใชภายในอาคารรอยผานชองเพดานออกมา เพ�อตอวงจรเขากับพัดลม
ระบายอากาศกอนที่จะดันพัดลมขึ้นติดตั้งกับคานยึด (การตอสายไฟควรทําโดยชางผูชํานาญเทานั้น)
3. การติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบฝงฝาเพดานโดยใชคานยึด ตอกรอบสําหรับติดตั้งเพ�อใชเปนคานยึดพัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของ
กรอบพัดลมแตละรุนใหยึดตามตารางขอมูลที่แสดง และควรเหลือชองวางระหวางโครงพัดลมกับชองฝาเพดานประมาณ 2-3 มม. (ตามรูป)
4. ถอดทอตอเสริมออกจากตัวโครงพัดลม โดยกดที่เขี้ยวล็อกคางไวแลวดึงขึ้น (ตามรูป)
5. ทดลองสวมโครงพัดลมเขากับกรอบที่เตรียมไว และระบุตําแหน�งเจาะรูยึดทอตอเสริม ถอดโครงพัดลมออกเพ�อติดตั้งทอตอเสริม ยึดทอระบาย
อากาศเขากับทอตอเสริมใหแน�นเพ�อปองกันอากาศรั่วไหล ในกรณีที่ใชทอเทปพันทอตองระวังอยาใหเทปปดทับแผนเปด-ปดระบายอากาศ
เพราะอาจทําใหแผนเปด-ปดระบายอากาศฝด หรืออาจเปดระบายอากาศไมได
6. ติดตั้งทอตอเสริม โดยวางปกทอตอเสริมเขาใตกรอบคานติดตั้ง แลวยึดดวยสกรูเขากับคานไม 2 ตําแหน�ง
7. ติดตั้งโครงพัดลมเขากับทอตอเสริม โดยดันโครงพัดลมขึ้นใหเขี้ยวที่ตัวโครงพัดลมล็อกเขากับทอตอเสริม แลวยึดโครงพัดลมดวยสกรูเขากับ
คานไม 8 ตําแหน�ง
8. ปรับแรงลมเบา (LOW) หรือแรงลมสูงสุด (HI) ที่บริเวณกลองตอพัดลม ตามความตองการ
9. ติดตัง้ ตะแกรงหนา โดยจับสปริงยึดตะแกรงหนาทัง้ 2 ดาน แลวบีบเพ�อสอดเขาในชองยึดสปริง จากนัน้ ใหปลอยมือและกดตะแกรงหนาเบา ๆ
ใหสวมสนิทเขากับตัวพัดลม (อยาดึงชองยึดสปริงไปมา เพราะอาจเกิดการแตกหักได)
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ขอควรระวังในการติดตั้ง
1. ควรติดตั้งทอระบายอากาศเอียง 1/100 หรือมากกวาออกภายนอก เพ�อปองกันนํ้าฝนไหลเขาและตองมั่นใจวามีความดันอากาศเปนบวกเสมอ
เพ�อหลีกเลี่ยงกาซ หรือควันไหลยอนกลับเขาภายในหอง และควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งทอที่มีมุมงอมากๆ งอหลายที่ งอบริเวณปลายทอหรือ
ติดตั้งชวงตอทอที่แคบมาก เพ�อใหอากาศในทอไหลไดสะดวก
2. ไมควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียส เน�องจากสวนที่เปนฉนวน เชน มอเตอร และคาปาซิเตอร
อาจดอยประสิทธิภาพลงจนอาจเกิดไฟฟารัว่ ได ยิง่ ไปกวานัน้ แกนมอเตอรทไี่ มไดรบั การหลอล�นมาเปนอยางดี จะทําใหทง้ั แกนและมอเตอรรอ นขึน้
3. เพดานที่ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ควรเปนวัสดุที่มีความแข็งแรง เชน ยิปซั่มบอรด แผนAsbestos ไม ยาง แผนปูน แผนยาง เปนตน
หากติดตั้งพัดลมระบายอากาศกับเพดานไมดี อาจมีการสั่นหรือมีเสียงดังเกิดขึ้น
4. สําหรับเพดานทีใ่ ชตดิ ตัง้ พัดลมระบายอากาศ ควรมีชอ งทีส่ ามารถเปดตรวจสอบบริเวณชองระบายลม เพ�อสะดวกในการบํารุงรักษาและทําความสะอาด
5. การติดตั้งพัดลมระบายอากาศในบาน หรืออาคารแบบปด ควรมีชองนําอากาศเขาจากอีกดานหนึ่งของหองเพ�อระบายอากาศภายในหอง
6. ไมควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศในบริเวณที่มีไอนํ้าหรือความชื้นสูง เชน หองซาวน�า เปนตน
7. ควรเสริมความแข็งแรงสําหรับเพดานที่จะติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยตองรับนํ้าหนักไดไมนอยกวา 3 กก.
8. หากติดตัง้ พัดลมในบริเวณทีม่ ฝี นุ ละอองมาก เชน คอกปศุสตั ว ฟารมสัตวปก ควรมีการติดตัง้ ทอระบายอากาศซึง่ มีการปดดานนอก เชน ตะแกรง
(สวนประกอบเสริม) เพ�อปองกันนก หรือแมลงผานเขามา

ขอแนะนำการใชงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ควรประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของพัดลมใหถูกตองตามคูมือ เพ�อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ใชงาน
ไมควรตัง้ พัดลมในบริเวณทีม่ อี ณ
ุ หูมสิ งู จัด หรือใกลเตาไฟ ในทีม่ คี วามชืน้ สูง หรือเปยกนํา้ และในทีท่ มี่ ไี อระเหยของสารไฮโดรคารบอน เชน นํา้ มัน
หามพนสเปรยทุกชนิดเขาไปในตัวพัดลมโดยเด็ดขาด เชน สเปรยแตงผม สเปรยทําความสะอาด
หามใชนิ้วมือ ดินสอ หรือสิ่งของอ�น ๆ แหยเขาไปในตะแกรงพัดลม ขณะที่ใบพัดกําลังหมุน เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายได
หากสายไฟ มอเตอร และสวิตชชาํ รุดเสียหาย ควรสงเคร�องใหศนู ยบริการ หรือชางผูม คี วามชํานาญเทานัน้ ไมควรแกไขดวยตนเองเพ�อปองกัน
อันตรายจากไฟฟาลัดวงจร
6. ตองจายไฟใหเคร�องใชไฟฟาผานอุปกรณกระเเสตกคาง (Residual current device, RCD) ทีม่ กี ระแสตกคางทีก่ าํ หนดไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร
7. เคร�องใชไฟฟานี้เหมาะสมที่จะใชงานในประเทศที่มีภูมิอากาศรอนชื้นสมํ่าเสมอ และอาจใชในประเทศที่มีภูมิอากาศอ�นๆ ไดดวย
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