สำหรับรุน : IQ22M1, IQ25M1

คูมือการใชงาน
พัดลมอุตสาหกรรม

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

IQ22M1
550 mm
220V 50Hz
197W
0.93A
F
0.92 m3/min/W
2,700.-

IQ25M1
635 mm
220V 50Hz
213W
1.00A
F
1.36 m3/min/W
2,990.-

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑฮาตาริ

เพ�อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน โปรดศึกษาคูมือนี้อยางละเอียดกอนการใชงาน
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วิธีการใชงาน
เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟา (220V 50Hz) เพ�อเริ่มตนการใชงาน
1. การปรับแรงลม
ปุมปรับแรงลมได 3 ระดับ เบอร 0 : ปด, เบอร 1 : แรงลมเบา, เบอร 2 : แรงลมปานกลาง, เบอร 3 : แรงลมสูงสุด
วนตามลำดับ
2. การปรับสาย
กดปุมควบคุมการสายลงเพ�อใหพัดลมสายซาย-ขวา ดึงปุมควบคุมการสายขึ้นเพ�อใหพัดลมหยุดสาย
3. การปรับมุม กม-เงย ปรับตะแกรงเงยหนาขึ้นเพ�อใหลมพัดขึ้นดานบน และปรับตะแกรงกมหนาลงเพ�อใหลมพัดลงดานลาง

คำเตือน
1. ถอดปลัก๊ ไฟออกทุกครัง้ กอนทําความสะอาด การซอมแซม และเม�อไมไดใชพดั ลมเปนเวลานาน
2. หามใชพดั ลมโดยทีป่ ระกอบชิน้ สวนไมครบ ไมเรียบรอย หรือชิน้ สวนชํารุด เชน ใบพัด ตะแกรง ฝาครอบใบพัด
3. หามบุคคลเหลานี้ (รวมถึงเด็ก) เปนผูใ ชงาน : บุคคลทุพพลภาพ ผูไ รสมรรถภาพทัง้ ดานรางกายและจิตใจ หรือผูข าดความรู ความเขาใจ
เวนแตอยู ภายใตการดูแล และไดรบั คําแนะนําจากผูใ หญ หรือผูม คี วามรูเ กีย่ วกับผลิตภัณฑ
4. เด็กควรไดรบั การดูแล โดยไมใหเลนกับเคร�องใชไฟฟาเพียงลําพัง

วิธีการประกอบพัดลม
1

2

นำขาเสาพัดลมดานลาง (16) สวม
เขากับฝาครอบขาเสา (17) โดยไขสกรู
ยึดขาเสาพัดลม (18) พรอมแหวน
รองสกรู (19) ใหแน�นทั้ง 4 ขา

นำขาเสาพัดมดานบน (14) สวมลงในขาเสา
พัดลมดานลาง (16) ตามรูป และปรับระดับ
ความสูงขึน้ -ลง โดยการบิดปุม ปรับระดับ
เพ� อ คลายล็ อ กพร อ มจั บ ขาเสาพั ด ลม
ด า นบน
• เล�อนขึ้น เพ�อใหพัดลมอยูในระดับสูง
• เล�อนลง เพ�อใหพัดลมอยูในระดับต่ำ

3

ประกอบตะแกรงหลังแลวยึดสกรู (6)
พรอมแหวนสปริง (7) ติดกับฝาหนา
มอเตอรตามตำแหน�งทัง้ 4 ตัวใหแน�น
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นำใบพัดสวมเขากับแกนมอเตอร โดย
ใหรอ งของใบพัดเล�อนเขากับสลักแกน
มอเตอร ใสฝาครอบใบพัดแลวหมุน
เขาตามลูกศรใหแน�น (TIGHTEN)
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ประกอบตะแกรงหนาโดยใหรองขอบ
ล็อกตะแกรงเกี่ยวอยูกับดานบนของ
ตะแกรงหลังบีบขอบตะแกรงใหสนิท
โดยรอบแล ว ไขสกรู เพ� อ รั ด ขอบ
ตะแกรงใหแน�น

ทดลองเสียบปลั๊กและกดปุมปรับแรงลม เบอร 1, 2, 3 หากพัดลมมีเสียงดังใหตรวจสอบวาหมุนฝาครอบใบพัดและสวมใบพัดเขากับสลัก
แกนมอเตอรเรียบรอยหรือไม
2

วิธีทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
1. ใชผา ชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอยเปอ น แลวเช็ดใหแหง
2. ระวังอยาใหสายไฟ สวิตช มอเตอร และชิน้ สวนอุปกรณไฟฟาอ�น ๆ เปยกน้ำระหวางทำความสะอาดพัดลม
3. หามใชนำ้ ยาเคมี ทินเนอร แอลกอฮอล น้ำมันกาด หรือน้ำมันเบนซิน ทำความสะอาดพัดลม

ขอแนะนำการใชงาน
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ควรประกอบชิน้ สวนตาง ๆ ของพัดลมใหถกู ตองตามคูม อื เพ�อปองกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในขณะที่ใชงาน
ไมควรตัง้ พัดลมในบริเวณทีม่ อี ณ
ุ หูมสิ งู จัด หรือใกลเตาไฟ ในทีม่ คี วามชืน้ สูง หรือเปยกน้ำ และในทีท่ ม่ี ไี อระเหยของสารไฮโดรคารบอน เชน น้ำมัน
ไมควรเปดพัดลมใกลผา มานหรือมุง เพราะพัดลมจะดูดวัสดุดงั กลาวเขาไปพันในเคร�อง ซึง่ อาจทำใหเกิดอันตรายได
หามพนสเปรยทกุ ชนิดเขาไปในตัวพัดลมโดยเด็ดขาด เชน สเปรยแตงผม สเปรยทำความสะอาด
หามใชนว้ิ มือ ดินสอ หรือสิง่ ของอ�น ๆ แหยเขาไปในตะแกรงพัดลม ขณะที่ใบพัดกำลังหมุน เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายได
หากชิน้ สวนตาง ๆ เชน ใบพัด ตะแกรง ฝาครอบใบพัด หรือตัวล็อกตะแกรง เกิดชำรุด สามารถเปลีย่ นอะไหลไดตามวิธกี ารประกอบพัดลมขางตน
หากสายไฟ มอเตอร และสวิตชชำรุดเสียหาย ควรสงเคร�องใหศนู ยบริการ หรือชางผูม คี วามชำนาญเทานัน้ ไมควรแกไขดวยตนเองเพ�อปองกัน
อันตรายจากไฟฟาลัดวงจร
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