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1. MÔ TẢ THIẾT BỊ
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Bảng điều khiển  
Thân máy chính 
Cửa xả gió
Chân đế 
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Bảng điều khiển

1. Đèn báo chế độ bình thường
2. Đèn báo chế độ Eco
3. Đèn báo chế độ ban đêm
4. Chế đọ
5. Đảo chiều
6. Tốc độ quạt
7. Tốc độ thấp
8. Tốc độ trung bình

9. Tốc độ cao
10. Bật/tắt
11. Hẹn giờ
12. Đèn báo hẹn giờ: 4h
13. Đèn báo hẹn giờ: 2h
14. Đèn báo hẹn giờ: 1h
15. Đèn báo hẹn giờ: 0.5h

Điều khiển từ xa 1
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1. Tốc độ quạt
2. Chế độ
3. Đảo chiều
4. Bật/tắt
5. Hẹn giờ



2. LƯU Ý AN TOÀN
•

•

•

Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng
và đã được nối đất.
Kiểm tra dây điện và thiết bị thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng nếu có. Nếu dây
điện hay thiết bị bị hỏng, hãy mang thiết bị tới trung tâm bảo hành để thay thế, tránh nguy hiểm
cho người dùng nếu sửa chữa sai cách.
Không để dây điện, phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận không thể tháo rời nào của thiết bị rơi vào
hoặc tiếp xúc với nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô trước khi cắm phích cắm
hoặc bật thiết bị.

CẢNH BÁO: Nếu thiết bị bị rơi xuống nước, rút phích cắm ngay lập tức và không chạm vào nước.
Không sử dụng thiết bị gần các chất hay vật liệu dễ cháy nổ hoặc hơi độc hại.
Không được đặt thiết bị ngay dưới ổ cắm. Đặt thiết bị xa nguồn nhiệt và các đồ vật khác để không 
khí có thể lưu thông xung quanh thiết bị.

• Giữ tóc, quần áo rộng, ngón tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa các khe hở và bộ phận xoay
của thiết bị.

• Đảm bảo thiết bị được đặt trên bề mặt bằng phẳng, cố định và không di chuyển thiết bị trong khi
vận hành.
Không vận hành thiết bị gần cửa sổ hoặc những nơi có nguy cơ bị ướt (cách xa 2 mét), nước có thể
gây điện giật.
Không sử dụng thiết bị dưới hoặc gần rèm cửa.
Không phủ lên cửa hút, cửa xả gió hoặc chính thiết bị và không đặt dây điện của thiết bị dưới thảm
hoặc các vật thể khác trong khi đang vận hành. Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu từ thiết bị đến tất 
cả các đồ vật hoặc tường ở hai bên bên, mặt sau và mặt trước.
Chú ý giám sát khi sử dụng thiết bị.
Không nên sử dụng thiết bị với ổ điện nối dài.
Luôn tắt và rút phích cắm của thiết bị khi không sử dụng và trước khi lắp ráp, tháo rời hoặc di
chuyển thiết bị. Để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện, kéo từ phích cắm, không kéo dây. Thiết bị
chỉ phù hợp sử dụng trong nhà. Không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ và không sử dụng
ngoài trời.
Thực hiện vệ sinh và bảo trì thiết bị theo thông tin trong theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo thiết
bị luôn hoạt động chính xác.
Sử dụng thiết bị ở nơi thông thoáng. Trong quá trình vận hành, giữ thiết bị cách tường hoặc các
góc ít nhất 20cm để đảm bảo cửa hút và xả gió không bị chặn.
Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh
nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết
bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị. Chú ý khi trẻ chơi gần thiết bị.
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3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ
3.1 Lắp đặt thiết bị
Không vận hành thiết bị khi thiết bị và chân đế chưa được lắp ráp hoàn chỉnh và đúng cách.

Lỗ vít
Lỗ vít
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3.2 Sử dụng thiết bị

1.
2.
3.
4.
5.

Lật ngược thiết bị. 
Luồn dây điện qua khe trên đế quạt trước khi lắp hai phần của đế làm một. 
Dùng vít để vặn chặt cả hai phần đế với nhau. 
Xoay đai ốc theo chiều kim đồng hồ để cố định đế và thân quạt. 
Đặt quạt thẳng đứng trên bề mặt bằng phẳng và cố định.

Khe dây Đai ốc

Bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng và chế độ thông qua bảng điều khiển trên thiết bị hoặc điều 
khiển từ xa.
Bật/tắt: Nhấn nút Bật/tắt để bật hoặc tắt thiết bị.
Tốc độ quạt: Nhấn nút Tốc độ quạt để chọn tốc độ quạt: cao, trung bình hoặc thấp (eco). 
Đảo chiều: Nhấn nút Đảo chiều để kích hoạt chế độ đảo chiều. Trong khi quạt đang đảo chiều, hãy 
nhấn lại nút để tắt chức năng này.
Chế độ: Nhấn nút Chế độ để chọn chế độ hoạt động bạn muốn: Thường, Eco và Ban đêm.
Hẹn giờ: Nhấn nút Hẹn giờ để thiết lập hẹn giờ từ 0,5 đến 7,5 giờ. Đèn báo sẽ sáng lên tương ứng 
với mức hẹn giờ đã chọn và thiết bị sẽ tắt khi hết thời gian cài đặt. Để hủy chức năng hẹn giờ, nhấn 
nút hẹn giờ cho đến khi tất cả các đèn báo hẹn giờ tắt.
4. VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC THIẾT BỊ
•

•
•

•

•

•

Sử dụng vải mềm ẩm để làm sạch bề mặt thiết bị. Không sử dụng các sản phẩm gây mòn để vệ 
sinh thiết bị.
Không nhúng bất kỳ bộ phận nào của thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.
Sau khi vệ sinh, lau khô thiết bị cẩn thận và đảm bảo rằng tất cả các bộ phận điện đã khô hoàn 
toàn. 
Đảm bảo cửa hút và cửa xả gió được giữ sạch sẽ và không có bụi bẩn. Sử dụng bàn chải nhỏ để 
làm sạch nếu cần thiết.
Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy rút phích cắm và bảo quản ở nơi khô ráo, an 
toàn, không có bụi.
Không tự sửa thiết bị. Nếu cần kiểm tra hay thay thế, hãy liên hệ với bộ phận bảo hành.

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã thiết bị: 
Tên thiết bị:
Nguồn điện:  
Sản xuất tại: 
Thiết kế tại: 

05241
ForceSilence 9090 Skyline 
45 W, 220-240 V, 50/60 Hz
Trung Quốc
Tây Ban Nha
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