สำหรับรุน : VC20M2(G), VC25M2(G)

คูมือการใชงาน
พัดลมระบายอากาศแบบฝงฝาเพดาน (ไมตอทอระบายอากาศ)

ขอมูลจำเพาะ
รุน
ขนาด
แรงดันไฟฟา
กำลังไฟฟา
กระแสไฟฟา
วัสดุฉนวนชนิด
คาใชงาน
*ราคาขายปลีก (บาท)
*ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

VC20M2(G)
200 mm
220V 50Hz
23W
0.11A
F
0.26 m3/min/W
955.-

VC25M2(G)
250 mm
220V 50Hz
27W
0.13A
F
0.47 m3/min/W
1,125.-

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑฮาตาริ

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

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�อไมได ใชพดั ลมเปนเวลานาน
หามใชพดั ลมโดยทีย่ งั ประกอบชิน้ สวนไมครบ ไมเรียบรอย หรือชิน้ สวนชำรุด
สำหรับตัวโครงสรางพัดลมระบายอากาศแบบฝงฝาเพดานทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ นฝา หรือเพดาน ควรใหชา งผูม คี วามชำนาญทำความสะอาดเทานัน้
หามบุคคลเหลานี้ (รวมถึงเด็ก) เปนผู ใชงาน : บุคคลทุพพลภาพ ผูไรสมรรถภาพทัง้ ดานรางกายและจิตใจ หรือผูข าดความรู ความเขาใจ
เวนแตอยูภ ายใตการดูแล และไดรบั คำแนะนำจากผู ใหญ หรือผูม คี วามรูเ กีย่ วกับผลิตภัณฑ
5. เด็กควรไดรบั การดูแล โดยไมใหเลนกับเคร�องใชไฟฟาเพียงลำพัง
1.
2.
3.
4.
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วิธีการติดตั้ง
ติดตั้งพัดลมใหความสูงจากพื้นถึงตัวพัดลม ไมนอยกวา 2.3 ม.
1. เลือกตำแหน�งฝาเพดานที่จะติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ควรใกลกับตำแหน�งของชองระบายอากาศออกจากตัวอาคาร หรือจัดทำชองระบาย
อากาศเพิ่มเติมถาจำเปน
2. เปดชองฝาเพดานเพ�อติดตัง้ พัดลมระบายอากาศ แลวเดินสายไฟทีใ่ ชภายในอาคารรอยผานชองเพดานออกมา เพ�อตอวงจรเขากับพัดลมระบายอากาศ
กอนที่จะดันพัดลมขึ้นติดตั้งกับคานยึด (การตอสายไฟควรทำโดยชางผูชำนาญเทานั้น)
3. การติดตัง้ พัดลมระบายอากาศแบบฝงฝาเพดานโดยใชคานยึด ตอกรอบสำหรับติดตัง้ เพ�อใชเปนคานยึดพัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของกรอบ
พัดลมแตละรุนใหยึดตามตารางขอมูลที่แสดง และควรเหลือชองวางระหวางโครงพัดลมกับชองฝาเพดานประมาณ 2-3 มม. (ตามรูป)
4. ติดตั้งโครงพัดลมเขากับฝาเพดาน หรือคาน แลวยึดโครงพัดลมดวยสกรูเขากับคานไม 8 ตำแหน�ง
5. ติดตัง้ ตะแกรงหนา โดยจับสปริงยึดตะแกรงหนาทัง้ 2 ดาน แลวบีบเพ�อสอดเขาในชองยึดสปริง จากนัน้ ใหปลอยมือและกดตะแกรงหนาเบา ๆ
ใหสวม สนิทเขากับตัวพัดลม (อยาดึงชองยึดสปริงไปมา เพราะอาจเกิดการแตกหักได)
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2-3 มม.

คาน
A

B

ชื1อรุน VC20M2(G) VC25M2(G)
ขนาด A 298-300 มม. 348-350 มม.
ขนาด B 25-30 มม. 30-35 มม.

คาน
เพดาน
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ตะแกรงหนา

ชองลมเขา

สปริง
ชองยึดสปริง
สปริง

ขอควรระวังในการติดตั้ง
1. ไมควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียส เน�องจากสวนที่เปนฉนวน เชน มอเตอร และคาปาซิเตอร
อาจดอยประสิทธิภาพลงจนอาจเกิดไฟฟารัว่ ได ยิง่ ไปกวานัน้ แกนมอเตอรทไี่ มไดรบั การหลอล�นมาเปนอยางดี จะทําใหทงั้ แกนและมอเตอรรอ นขึน้
2. เพดานที่ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ควรเปนวัสดุที่มีความแข็งแรง เชน ยิปซั่มบอรด แผนAsbestos ไม ยาง แผนปูน แผนยาง เปนตน
หากติดตั้งพัดลมระบายอากาศกับเพดานไมดี อาจมีการสั่นหรือมีเสียงดังเกิดขึ้น
3. สําหรับเพดานที่ใชติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ควรมีชองที่สามารถเปดตรวจสอบบริเวณชองระบายลม เพ�อสะดวกในการบํารุงรักษาและ
ทําความสะอาด
4. การติดตั้งพัดลมระบายอากาศในบาน หรืออาคารแบบปด ควรมีชองนําอากาศเขาจากอีกดานหนึ่งของหองเพ�อระบายอากาศภายในหอง
5. ไมควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศในบริเวณที่มีไอนํ้าหรือความชื้นสูง เชน หองซาวน�า เปนตน
6. ควรเสริมความแข็งแรงสําหรับเพดานที่จะติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยตองรับนํ้าหนักไดไมนอยกวา 3 กก.
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ขอแนะนำการใชงาน
1. ควรประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของพัดลมใหถูกตองตามคูมือ เพ�อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ใชงาน
2. ไมควรตั้งพัดลมในบริเวณที่มีอุณหูมิสูงจัด หรือใกลเตาไฟ ในที่มีความชื้นสูง หรือเปยกนํ้า และในที่ที่มีไอระเหยของสารไฮโดรคารบอน
เชน นํ้ามัน
3. หามพนสเปรยทุกชนิดเขาไปในตัวพัดลมโดยเด็ดขาด เชน สเปรยแตงผม สเปรยทําความสะอาด
4. หามใชนิ้วมือ ดินสอ หรือสิ่งของอ�น ๆ แหยเขาไปในตะแกรงพัดลม ขณะที่ใบพัดกําลังหมุน เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายได
5. หากสายไฟ มอเตอร และสวิตชชาํ รุดเสียหาย ควรสงเคร�องใหศนู ยบริการ หรือชางผูม คี วามชํานาญเทานัน้ ไมควรแกไขดวยตนเองเพ�อปองกัน
อันตรายจากไฟฟาลัดวงจร
6. สามารถติดตั้งพัดลมทั้งดานใน และดานนอกของผนังได
7. ไมควรติดตั้งพัดลมใกลบริเวณที่กาชไหลยอยกลับเขาไปในชองระบายอากาศเปดของเคร�องใชไฟฟา การเผาไหมกาซ หรือเผาไหมเชื้อเพลิง
รูปแบบอ�น
8. ตองจายไฟใหเคร�องใชไฟฟาผานอุปกรณกระเเสตกคาง (Residual current device, RCD) ทีม่ กี ระแสตกคางทีก่ าํ หนดไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร
9. เคร�องใชไฟฟานี้เหมาะสมที่จะใชงานในประเทศที่มีภูมิอากาศรอนชื้นสมํ่าเสมอ และอาจใชในประเทศที่มีภูมิอากาศอ�นๆ ไดดวย

3

