■ This appliance is not intended for use by persons
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Thank you very much for purchasing this KDK
product.
Before operating this product, please read the instructions
carefully, and save this manual for future use.

Operating Instructions

This product is for indoor use only.

Electric Fan (Box Fan)
Model No.

SD30H

SD30X

ST30H

ST30X

使用說明書
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電風扇（百葉窗電風扇）

規格
各部件名稱
組裝方法
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保養
安全注意事項

非常多謝你購買此 KDK 產品。
使用本產品前，請詳細閱讀本說明書，並保留作日後
參考之用。

本產品只可在室內使用

Nội dung

Quạt điện (Quạt hộp)

Đặc tính kỹ thuật
Tên các bộ phận
Cách lắp ráp
Cách sử dụng
Vệ sinh
Chú ý an toàn

Sản phẩm này chỉ dành cho sử dụng trong nhà.

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
(ﻣﺮﻭﺣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )ﻣﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ
.KDK ﻧﺸﻜﺮﻙ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ
 ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ،ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ
.ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﹰ
.ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

KDK Company, Division of PES

2
3
4
8-5
15
16-15

ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

■ 此產品不適合身體、感官或精神功能遲緩，或缺乏
經驗與知識的人（包括兒童）使用，除非他們在負
責其安全的人的監督或指引下使用。
■ 請看管好兒童，確保他們不會以本產品玩耍。
■ 如果電源線已損壞，必須找製造商、服務代理商或
合資格人士更換，以免發生危險。

■ Make sure to disconnect the power plug before

Speciﬁcations
規格
Đặc tính kỹ thuật
ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ

cleaning.
■ Use the speciﬁed battery type. (Lithium Button Cell
Battery (CR2025))
■ Pull out the battery holder and replace the battery. (p.8)
■ Batteries are to be inserted with the correct polarity.
■ Exhausted batteries are to be removed from the
appliance and safely disposed of.
■ If the appliance is to be stored unused for a long
period, the batteries should be removed.
■ The supply terminals are not to be short-circuited.

Rating
ﺍﳌﻌﺪﻝ
Type
ﺍﻟﻨﻮﻉ

■ 進行保養前，請先拔出插頭。
■ 請使用指定電池類型。（鈕扣型鋰電池 (CR2025)）
■ 拉出電池座並更換電池。（第 8 頁）
■ 確認正負極方向插入電池。
■ 耗盡的電池從本產品中取出並妥善處理。
■ 若長時間不使用本產品，請把電池取出。
■ 電源端子不可短路。

SD30X
ST30X

Type
ﺍﻟﻨﻮﻉ

■ Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm
cả trẻ em) có thể chất, năng lực giác quan hoặc tâm
thần bị suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức,
trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi
người có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho họ.
■ Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không
nghịch thiết bị này.
■ Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà
sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên môn
tương đương để tránh nguy hiểm.

.■ ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
 )ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ.■ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﶈﺪﺩ
((CR2025)ﺍﻟﺸﻜﻞ
(8  )ﺻﻔﺤﺔ.■ ﺍﺳﺤﺐ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
.■ ﻳﺠﺐ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
.■ ﻳﺠﺐ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎﻥ
■ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
.ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ
.■ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ

■ Hãy đảm bảo rút phích cắm nguồn trước khi lau chùi.
■ Sử dụng loại pin đã được chỉ định. (Pin Lithium Hình
Tròn Nút Cúc Khuy Áo (CR2025))
■ Rút khay đỡ pin và thay thế pin. (T. 8)
■ Lắp các cực của pin cho chính xác.
■ Cần phải tháo pin đã cạn năng lượng ra khỏi thiết bị và
cất giữ ở nơi an toàn.
■ Nếu lưu trữ thiết bị mà không sử dụng trong một thời
gian dài, nên tháo pin ra.
■ Thiết bị đầu cuối cung cấp không bị chập mạch.

■ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻟﻴﺲ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﹰ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ )ﲟﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ( ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ
 ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﰎ.ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ
.ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ
.■ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻻ ﻳﻠﻌﺒﻮﺍ ﺑﺎﳉﻬﺎﺯ
 ﻓﻴﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﹸﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ,■ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻒ ﺳﻠﻚ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
.ﺎﻃﺮﺓﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻓﻨﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍ

Input (W)
(ﺍﻟﺪﺧﻞ )ﻭﺍﺕ

Voltage (V~) Frequency (Hz)
(~ﺍﻟﻔﻮﻟﻄﻴﺔ )ﻓﻮﻟﻂ
(ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ )ﻫﺮﺗﺰ

220

Blade speed of each
position (rev./min.)
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺸﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺿﻊ
(ﺩﻗﻴﻘﺔ/)ﻟﻔﺔ

Fan motor
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﳌﺮﻭﺣﺔ

50

35

60

42

Power factor
(Motor only)
ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
()ﺍﳌﻮﺗﻮﺭ ﻓﻘﻂ

Others
ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ
4

Rated air delivery
(m3 / min.)
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ
( ﺩﻗﻴﻘﺔ/ 3)ﻡ

SD30X
ST30X

730,912,1073

28

Type
ﺍﻟﻨﻮﻉ

Number of speed
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺮﻋﺎﺕ

Fan size (cm)
(ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺮﻭﺣﺔ )ﺳﻢ

Type of insulation
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ

SD30X
ST30X

3

30

Double insulation
ﻋﺎﺯﻝ ﻣﺰﺩﻭﺝ

Model No.

Voltage (V~)

Frequency (Hz)

Power (W)

型號

電壓 (V~)

頻率 (Hz)

耗電量 (W)

Số hiệu model
ﺭﻗﻢ ﺍﳌﻮﺩﻳﻞ
SD30H
SD30X
ST30H
ST30X

Điện áp (V~)
(~ﺍﻟﻔﻮﻟﻄﻴﺔ )ﻓﻮﻟﻂ

Tần số (Hz)
(ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ )ﻫﺮﺗﺰ

Công suất (W)
(ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ )ﻭﺍﺕ

220-240

50

39-46

0.99

691,902,1111

29
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2

A Control panel

■ Notice:

B Blade

• Do not attempt to force the louver to
turn.

C Louver

Remote control model only (SD30H, SD30X)

A

G Receptor
H Remote Control Unit

D Louver Nut

G

I Transmitter

E Handle

J Protective plastic sheet

F Rear guard

各部件名稱

2
3
4
5-8
14
13-14

ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ

Head ofﬁce : 4017, Takaki-cho, Kasugai, Aichi, Japan

Name of parts

2
3
4
5-8
12
11-12

Hướng dẫn sử dụng
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua sản phẩm KDK này.
Trước khi vận hành sản phẩm này, hãy đọc kỹ các chỉ dẫn
này và giữ chúng để tham khảo trong tương lai.

2
3
4
5-8
10
9-10

(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experiences and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
■ Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
■ If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualiﬁed
persons in order to avoid a hazard.

Before use the remote control unit, you must pull out and remove the protective plastic sheet.
(Please dispose of the sheet according to the local regulations.)

B

A 控制板

■ 要求事項 :

B 扇葉

•請不要企圖強行旋轉百葉窗。

C

遙控器型號 (SD30H, SD30X)
G 接收器

C 百葉窗

H 遙控器

D 百葉窗的中央旋蓋

I 發射器

E 手柄

J 保護膠紙

F 後防護罩

使用遙控器前，必先拉出並拆除保護膠紙。
（請根據當地規定廢棄膠紙。）

D

Tên các bộ phận

E

A Bảng điều khiển

■ Chú ý:

B Cánh quạt

• Không được cố dùng lực để buộc
cánh đảo gió quay.

C Cánh đảo gió

H

Chỉ dành cho model có điều khiển từ xa (SD30H, SD30X)

I

G Bộ thu
H Bộ điều khiển từ xa

D Ốc cánh đảo gió

I Thiết bị truyền

E Tay cầm

J Tấm nhựa bảo vệ

F Cái chắn sau

Trước khi sử dụng bộ điều khiển từ xa, bạn phải kéo ra và tháo tấm nhựa bảo vệ.
(Hãy loại bỏ tấm bảo vệ theo các quy định của địa phương.)

J

F

ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ

ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺭﻳﺶ ﺍﳌﺮﻭﺣﺔ
ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﳌﺸﻘﻮﻗﺔ
ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﳌﺸﻘﻮﻗﺔ
ﻣﻘﺒﺾ
ﻭﺍﻗﻲ ﺧﻠﻔﻲ

A

:■ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ

B

.• ﻻ ﲢﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺪﻳﺮ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﳌﺸﻘﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ

(SD30H, SD30X) ﻣﻮﺩﻳﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﻧﺎﻗﻞ
ﺭﻗﺎﻗﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻗﻴﺔ
. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺗﻨﺰﻋﻬﺎ،ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
(.)ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﻗﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ

C
D
E
F

G
H
I
J

3

4

Remote Control Unit
遙控器
Bộ điều khiển từ xa
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
SD30H, SD30X

How to use

使用方法

Cách sử dụng

The louver rotates
or stops with the
button pressed.

Each press of the button will switch to
next timer setting.
• [Timer] lamp indicates remaining time.
1(1 hour), 2(2 hours), 4(4 hours),
8h.(8 hours),
All lamps turning off (Cancel)

Each press of the button will
switch to next wind speed
setting.
• [Speed] lamp indicates
current wind speed.
1(Gentle), 2(Medium),
3(Strong)

每次按下按鈕時，
風扇的百葉窗會
起動或停止。

按掣可轉換至另一個定時設定。
•[ 定時器 ] 指示燈顯示剩餘時間。
1（1 小時）、2（2 小時）
、4（4 小時）
、
8h.（8 小時）
所有燈熄滅（取消）

按掣可轉換至另一個風速
設定。
•[ 風速 ] 指示燈顯示目前
風速。
1（弱）、2（中）、
3（強）

Cánh đảo gió quay
hoặc dừng khi ấn
nút.

Mỗi lần nhấn nút sẽ chuyển sang thiết
lập chế độ hẹn giờ tiếp theo.
• Đèn [Chế độ hẹn giờ] cho thấy thời gian
còn lại.
1 (1 giờ), 2 (2 giờ), 4 (4 giờ), 8h. (8 giờ)
Tất cả đèn tắt (Hủy)

Mỗi lần nhấn nút sẽ
chuyển sang cài đặt tốc
độ gió tiếp theo.
• Đèn [Tốc độ] cho thấy tốc
độ gió hiện tại.
1 (Nhẹ), 2 (Vừa),
3 (Mạnh)

Memory function

• Press and hold the button for 2 seconds to switch
1/f Yuragi operation ON or OFF. During 1/f Yuragi
operation, the preset wind speed lamp blinks.
• 1/f Yuragi operation is turned on or off with the
button pressed. (Remote control unit)

When turning on, the fan starts operation at previous setting.
• The timer setting will not be retained in memory.
• When unplugged, memory will be deleted.

Turn on or off
with the button pressed.

記憶功能
電源開啟時，電風扇會使用之前的設定開始操作。
•定時器無記憶功能。
•拔出插頭後，記憶將會消除。

每次按下按鈕時，
進行開關。

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﳌﺸﻘﻮﻗﺔ
.ﺗﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺗﻘﻒ ﻣﻊ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺰﺭ

ﻛﻞ ﺿﻐﻄﺔ ﻟﻠﺰﺭ ﺳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ
.ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
• ﺗﺸﻴﺮ ﳌﺒﺔ ]ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ[ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ
،()ﻣﺘﻮﺳﻂ2 ،()ﻫﺎﺩﺉ1 .ﺍﻟﻠﻔﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ
()ﻗﻮﻱ3

Chức năng bộ nhớ

• Nhấn và giữ nút trong 2 giây để BẬT hoặc Tắt
hoạt động 1/f Yuragi. Trong chế độ hoạt động 1/f
Yuragi, đèn tốc độ gió thiết lập sẵn sẽ nhấp nháy.
• Hoạt động của 1/f Yuragi được bật hoặc tắt với
nút được nhấn. (Bộ điều khiển từ xa)

Khi bật, quạt bắt đầu hoạt động ở các cài đặt trước đó.
• Chọn thời gian sẽ không được lưu lại trong bộ nhớ.
• Khi rút phích cắm điện, bộ nhớ sẽ bị xóa.

 ﺃﻭON • ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﺰﺭ ﻭﺃﺑﻘﻪ ﻣﻀﻐﻮﻃﹰ ﺎ ﻟﺜﺎﻧﻴﺘﲔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ
،1/f Yuragi  ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ.1/f Yuragi  ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔOFF
.ﺗﻮﻣﺾ ﳌﺒﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻠﻔﺔ ﺍﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﹰ ﺎ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﺭ1/f Yuragi • ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ
( )ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.ﻣﻀﻐﻮﻃﹰ ﺎ

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ
.ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ

Remote control model
only (SD30H, SD30X)

使用方法
遙控器型號
(SD30H, SD30X)

Cách sử dụng
Chỉ dành cho model có
điều khiển từ xa
(SD30H, SD30X)

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﻮﺩﻳﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
(SD30H, SD30X) ﻓﻘﻂ

:■ ﻣﻼﺣﻈﺔ
.• ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﳌﺸﻘﻮﻗﺔ ﻭﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﻌﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
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How to use the remote control unit
• Point the remote control unit in the direction of the receptor.
• The controllable distance is about 4.5 m from the receptor and 25 degree angle to the right and
left.
• If the remote control unit becomes ineffective, replace with a new battery.

How to replace the battery
1 Turn over the remote control unit. Press tab A toward the right and pull in front.
2 Pull out the battery holder B and replace the battery.
• Use the speciﬁed battery type. (Lithium Button Cell Battery (CR2025))
• The battery must be installed with the positive side facing up.
3 Insert the battery holder B back.

■ Attention:
• Do not spill liquids on the remote control unit. Do not drop or step on it. It may damage the remote
control unit.
• Do not cover up the receptor. It prevents the remote control unit from functioning.
• Keep the receptor out of direct sunlight and strong artiﬁcial light. It may diminish the remote control
effectiveness.
遙控器使用方法
•將遙控器對接收器的正確部份進行操作。
•有效的操作是距離接收器 4.5 米，左右兩邊在 25 度以內的範圍。
•如遙控器不能正常工作，請更換電池。

25° 25°

4.5 m

■ 注意事項 :

•不要讓遙控器接觸液體。敬請小心不要摔下或踏遙控器。此舉可能引致遙控器故障。
•不要擋住接收器。此舉將引致遙控器無法操作。
•請不要讓接收器直接受到陽光和強烈照燈的照射。此舉會引起遙控操作不靈。

Cách sử dụng bộ điều khiển từ xa
• Hướng bộ điều khiển từ xa theo hướng của bộ thu.
• Khoảng cách có thể điều khiển là khoảng 4,5m từ bộ thu và góc 25 độ sang phải và sang trái.
• Nếu bộ điều khiển từ xa không có tác dụng, hãy thay pin.

■ Lưu ý:
• Không được đổ chất lỏng lên bộ điều khiển từ xa. Không được làm rơi hoặc dẫm lên. Việc đó có
thể làm hỏng bộ điều khiển từ xa.
• Nếu bộ điều khiển từ xa không hoạt động, thay pin mới.
• Để bộ thu tránh xa ánh nắng mặt trời trực tiếp và ánh sáng nhân tạo mạnh. Việc đó có thể làm
giảm tác dụng của điều khiển từ xa.
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
.• ﻭﺟﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﲡﺎﻩ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
. ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ25  ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳ ﹰﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺯﺍﻭﻳﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ4.5 • ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ
. ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ،• ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ

:■ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ

. ﻗﺪ ﻳﹸﺘﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ. ﻻ ﺗﺴﻘﻄﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻄﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ.• ﻻ ﺗﺴﻜﺐ ﺳﻮﺍﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
. ﻳﻌﻮﻕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.• ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
 ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ ﻭﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.• ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ
.ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
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• Chú ý rằng các nút Cánh đảo gió, Chế độ hẹn giờ và Tốc độ chỉ có hiệu lực khi bật nguồn.

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
. ﻳﺒﺪﺃ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
.• ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻻ ﻳﺤﻔﻆ ﺑﺎﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
• ﻋﻨﺪ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ )ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ( ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺳﺘﻤﺤﻰ
.ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﹰ
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How to use

•不按下運作開關，百葉窗、定時器及風速控制均不能進行操作。

■ Cần chú ý:

1/f Yuragi
Bật hoặc tắt bằng
cách nhấn nút.

• Please note that Louver, Timer and Speed buttons are effective only when the power is On.

■ 說明 :

1/f Yuragi
•按下按鈕 2 秒，轉換 1/f Yuragi 的開關。
1/f Yuragi 運作期間，預設風速指示燈會閃
爍。
•按一下按鈕以開啟或關閉 1/f Yuragi 運作。
（遙控器）

1/f Yuragi
.ﻛﻞ ﺿﻐﻄﺔ ﻟﻠﺰﺭ ﺳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.• ﺗﺸﻴﺮ ﳌﺒﺔ ]ﺍﳌﺆﻗﺖ[ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ
،( ﺳﺎﻋﺎﺕ4)4 ،( ﺳﺎﻋﺔ2)2 ،( ﺳﺎﻋﺔ1)1
( ﺳﺎﻋﺎﺕ8) ﺳﺎﻋﺎﺕ8
(ﺗﻨﻄﻔﺊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ )ﺇﻟﻐﺎﺀ

■ Note:

1/f Yuragi

WARNING
Keep the lithium
battery out of reach
of small children.

■ Note:

■ Notice:

• Because the supplied
battery is installed when
shipping, life may be short.

• Do not apply excessive force to the battery holder.
• When disposing of used battery, please contact your local authorities or dealer and ask
for the correct method of disposal. (Insulate it by covering with cellophane tape etc..)

如何更換電池
1 翻轉遙控器。把卡榫 A 推向右，然後拉出。
2 拉出電池座 B 並更換電池。
•請使用指定電池類型。（鈕扣型鋰電池 (CR2025)）
•裝入時，電池的正極面必須向上。
3 裝回電池座 B 。

■ 說明 :

1

Small children may accidentally
swallow it. If swallowed,
call your doctor for advice
immediately.

A

2

警告

B

把鋰電池放在幼童
觸及不到的地方。
幼童可能意外吞下。如出現
此情況，請立即就醫。

■ 要求事項 :

3

•隨附的電池於出貨時已經 •請勿對電池座過分施力。
安裝，因此它的使用壽命 •廢棄用完的電池時，請聯絡當地有關部門或經銷商，了解正確廢棄方法。
可能較短。
（使用透明膠紙等的東西遮蓋，使之絕緣。）
Cách thay pin
1 Lật bộ điều khiển từ xa. Nhấn mấu A sang phải và kéo về phía trước.
2 Rút khay đỡ pin B và thay thế pin.
• Sử dụng loại pin đã được chỉ định. (Pin Lithium Hình Tròn Nút Cúc Khuy Áo (CR2025))
• Pin phải được lắp với đầu dương hướng lên trên.
3 Lắp khay đỡ pin B trở lại.

CẢNH BÁO
Để pin lithi ngoài tầm
với của trẻ em.

■ Cần chú ý:

■ Chú ý:

• Bởi vì các pin đi kèm được
lắp vào khi vận chuyển, tuổi
thọ pin có thể ngắn.

• Không được dùng lực quá mức đối với khay đỡ pin.
• Khi loại bỏ pin đã qua sử dụng, hãy liên lạc với nhà chức trách hoặc lãnh đạo địa phương
để hỏi phương pháp loại bỏ phù hợp. (Cách điện bằng cách bọc băng dính bóng kính v.v...)
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
. ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺍﺳﺤﺒﻪ ﻟﻸﻣﺎﻡA  ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ. ﺍﻗﻠﺐ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ1
. ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔB  ﺍﺳﺤﺐ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ2
((CR2025)  )ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﻜﻞ.• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﶈﺪﺩ
.• ﻳﺠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻷﻋﻠﻰ
. ﻟﻠﺨﻠﻒB  ﺃﺩﺧﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ3

:■ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ

:■ ﻣﻼﺣﻈﺔ

.• ﻻ ﺗﻀﻊ ﻗﻮﺓ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
 ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻭﺍﺳﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ،• ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
(. )ﻗﻢ ﺑﻌﺰﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻠﻮﻓﺎﻥ ﺇﻟﺦ.ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

ﻬﺰﺓ ﻋﻨﺪ• ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍ
 ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻤﺮﻫﺎ،ﺍﻟﺸﺤﻦ
.ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
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Trẻ em có thể vô tình nuốt pin.
Nếu đã nuốt, hãy gọi bác sĩ của
bạn để được tư vấn lập tức.

ﲢﺬ ﻳﺮ
ﺃﺑﻖ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ ﺑﻌﻴﺪﺓ
ﹺ
ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
.ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﻗﺪ ﻳﺒﺘﻠﻌﻬﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ
 ﺍﺗﺼﻞ، ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﻠﻌﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻢ.ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ
.ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ

Battery : Lithium Button Cell Battery
(CR2025)
電池 : 鈕扣型鋰電池 (CR2025)
Pin : Pin Lithium Hình Tròn Nút Cúc
Khuy Áo (CR2025)
 ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﻜﻞ: ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
(CR2025)

Safety precautions

Always follow these instructions

To avoid the possibility of causing injury to users or damage to properties, please follow all the explanations
written below.
• The following symbols differentiate the levels of danger and injury that may result if the product is
improperly used.

WARNING

This symbol indicates that improper handling may cause a risk of death
or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates that improper handling may cause a risk of injury
or damage to properties.

This symbol denotes
a COMPULSORY
action.

Wipe off dust on the power plug periodically.

(Do not cut, modify. Do not forcefully bend, twist or pull. Do not put near heating appliances,
or put anything heavy on. Do not bundle.)
If damaged power cord or plug is used, short circuit etc. may occur and cause electric shock or ﬁre.
• Contact the dealer for repairing the power cord or plug.

If the plug is used with dust accumulated on it, humid air etc. may cause poor insulation and
ﬁre.
• Disconnect the power plug and wipe it with a dry cloth.
• Disconnect the power plug when not using for a long period.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualiﬁed persons
in order to avoid a hazard.

• The following symbols indicate type of instructions to be observed. (The symbols given below are examples.)
This symbol denotes
an action that is
PROHIBITED.

Do not damage the power cord or plug.

It may cause health related issue.

Do not operate with the remote control unit other than the
supplied.

Keep the lithium battery out of reach of small children.

The product may start operating unexpectedly and cause discomfort or injury.

Small children may accidentally swallow it. If swallowed, call your doctor for advice
immediately.

Special attention should be paid when people such as the
following use this product.

Make sure the power plug is fully inserted into socket.

This symbol denotes
an action that should
be carefully performed.

Loose engagement of the plug and socket may cause electric shock or ﬁre due to overheat.
• Do not use the damaged plug or loosen socket.

Do not connect or disconnect the power plug with wet hands.

WARNING

It may cause electric shock.

Do not place the product on its power cord.

Never try to take apart, repair or modify this product.

It may damage the power cord, short circuit may occur and cause electric shock or ﬁre.

Ignition or abnormal operation may occur, and cause electric shock, ﬁre or injury.
• Contact the dealer for repairing this product.

Do not immerse the product in water, or put water on it.
Short circuit may occur and cause electric shock or ﬁre.

Do not use more than the rating of the electrical outlet or
wiring accessories. Do not connect this product to power
supply except rated voltage and rated frequency.

Plastic parts may melt and catch ﬁre.

Do not pull the power cord when carrying and storing away
the product.

When a failure or malfunction occurs, stop using the product
immediately and disconnect the power plug.

It may damage the power cord, short circuit may occur and cause electric shock or ﬁre.

Heat generation etc. may occur and cause electric shock or ﬁre.
[Examples of failure/malfunction]
• Abnormal noise is observed during operation.
• Moving the power cord stops operation.
• Burning smell is observed.
• Motor unit, power cord or plug becomes abnormally hot.
Contact the dealer immediately for maintenance/repairing.

Do not stretch the power cord during operation.
It may damage the power cord, short circuit may occur and cause electric shock or ﬁre.

Do not swing around the product with the handle.
It may cause injury or damage the product.

Make sure to disconnect the power plug when cleaning and
storing away the product.

Do not turn on the product unless blade, guard and louver
are installed properly.

(Infants, children, elderly people, or people who cannot control their own body temperature)
Exposed themselves directly to wind generated by the product for a long time, they may feel
sick or get dehydrated.

CAUTION
Do not use the product at the following locations:
• Where it may be exposed to ﬂammable gas or near sources of ﬂame such as
gas ranges.
• Where it is exposed to rain or water.
Flame failure, catching ﬁre, explosion, short circuit, etc. may occur and cause electric
shock or ﬁre.

• Where it becomes unstable or place near the obstacles.
The product may fall down and cause injury.

• Where it is exposed to direct sunlight or wind-driven rain.

Do not place the product near heating appliances.

If you exceed the rating using a power strip etc., heat generation may occur and cause ﬁre.

Overheat etc. may occur and cause electric shock or ﬁre.

■ Notice:

When disconnecting the power plug, grasp and pull the plug,
not the cord.

• Do not place the product near insecticide, oil corrosive solvent.
It may cause bad effects on quality, or damage the product.
• Do not place the product in high temperature, high humidity or dusty place.
It may cause bad effects on quality, or damage the product.

It may damage the power cord, short circuit may occur and cause electric shock or ﬁre.

Do not put your ﬁngers into the guard, louver or any moving
part of the product.
It may cause injury.

Cleaning

Do not place anything on or sit on the product.

Make sure to disconnect the power plug before cleaning.

It may cause malfunction or injury.

Use soft cloth soaked in warm water with detergent. Wipe with dry cloth.

Do not drag the product.

■ Attention:

It may cause damage to the ﬂoor.

• To avoid scratching the surface, please do not rub too hard with dry cloth.
• Do not use thinner, benzine, alcohol, cleaning powder, alkaline detergent, etc.
• When using chemical detergent, follow its instructions.

The product may start operating unexpectedly and cause injury or electric shock.

It may cause injury.
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安全注意事項

Do not expose yourself to wind generated by the product for
a long time.
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請務必遵守這些指示

為避免引致使用者受傷或財物損壞的可能性，請務必遵守下列注意事項。
•以下標誌是根據錯誤使用所產生的危險或受傷程度而分類。

請勿損壞電源線或插頭。
（切勿裁剪或改造。切勿強行折曲、扭曲或拉扯。切勿放在發熱器具附近或負重。切
勿捆成一札。）
使用損壞的電源線或插頭，可能引致短路等，並造成觸電或火災。
•請聯絡經銷商維修電源線或插頭。

警告

表示如不遵守該指示，可能造成死亡或嚴重受傷。

注意

表示如不遵守該指示，可能造成人身傷害或物品損壞。

如果電源線已損壞，必須找製造商、服務代理商或合資
格人士更換，以免發生危險。

定期抹去電源插頭上的灰塵。

請勿讓身體對著本產品長時間吹風。

如電源插頭上積聚了灰塵，潮濕的空氣等可能引致絕緣不良而起火。
•請拔出電源插頭，然後用乾布清潔。
•長期不使用時，請拔出電源插頭。

這可能會導致與健康有關的問題。

只應使用隨附的遙控器操作。
本產品可能會意外地開始操作，導致身體不適或受傷。

把鋰電池放在幼童觸及不到的地方。

以下人士使用本產品時，應特別留意。

幼童可能意外吞下。如出現此情況，請立即就醫。

•以下標誌為需要遵守的指示種類。（下列標誌為例子。）
此標誌表示為禁止
事項。

此標誌表示為強制
事項。

（幼兒、老人或不能自行調節體溫者）
讓身體對著本產品長時間吹風，可能會令他們感到不適或脫水。

確保電源插頭完全插入插座。

此標誌表示為必須小
心進行的事項。

如插頭鬆脫未插好，可能會引致觸電或插頭過熱而造成火災。
•請勿使用已損壞的插頭或鬆脫的插座。

注意

手濕時切勿插入或拔除電源插頭。

警告

此舉可能引致觸電。

切勿在以下場所使用本產品：

請勿把本產品放在其電源線上。

• 接近易燃氣體或火源如爐具等場所。
• 暴露於雨點或水的場所。

切勿擅自拆散、修理或改造本產品。

此舉可能令電源線損壞，引致短路並造成觸電或火災。

可能著火或運行異常，引致觸電、火災或受傷。
•本產品故障時，請聯絡經銷商修理。

請勿把本產品浸於水中或沾水。

請勿使用超過額定功率的電插座或配線器材。不要將本
產品連接至額定電壓及額定頻率以外的電源。

請勿把本產品放置在發熱電器旁邊。

可能引致熄火、起火、爆炸、短路等，並造成觸電或火災。

• 不平坦或障礙物附近的場所。
本產品可能會跌下來，並導致身體受傷。

• 直接陽光照射、雨淋風吹的位置。

可能引致短路並造成觸電或火災。

可能引致過熱等並造成觸電或火災。

拔出插頭時，抓住並拉出插頭部分，不要抓住電源線。

塑膠部件可能溶化而起火。

如使用電源延長線等超過額定功率，可能引致發熱，造成火災。

移動或收起本產品時，請勿拉扯電源線。

當產品出現故障或失靈時，立即停止使用並拔出電源插。

此舉可能令電源線損壞，引致短路並造成觸電或火災。

可能引致發熱等，造成觸電或火災。
[ 故障／失靈例子 ]
•運行時發出異常聲音。
•移動電源線時停止運行。
•發出焦味。
•摩打、電源線或插頭變得異常地熱。
請立即聯絡經銷商進行保養／維修。

此舉可能令電源線損壞，引致短路並造成觸電或火災。

■ 要求事項 :

切勿把手指放進防護罩、百葉窗或各可動部份。

•不要將本產品放置於殺蟲劑或油類腐蝕性溶劑附近。
此可對品質產生壞影響，或破壞本產品。
•不要將本產品放置於高溫、潮濕或多塵的地方。
此可對品質產生壞影響，或破壞本產品。

此舉可能引致受傷。

請勿在風扇運行時拉緊電源線。

不要擺放任何東西在本產品上，坐在本產品上亦不可。

此舉可能令電源線損壞，引致短路並造成觸電或火災。

保養

不遵守指示可導致故障或身體受傷。

請勿拿著手柄擺動產品。

請勿拖拉本產品。

此舉可能引致受傷或產品受損。

進行保養前，請先拔出插頭。

此舉可能損壞地板。

扇葉、防護罩及百葉窗未裝好時，切勿開機。

清潔和存放本產品時，確保已拔除電源插頭。

此舉可能引致受傷。

本產品可能會無預期地開始運作，引致受傷或觸電。

使用以加入了廚房用清潔劑的溫水浸濕的軟布擦去污漬，並用乾布擦淨。

■ 注意事項 :
•為了避免留痕，使用乾布擦表面時，切勿過度用力。
•請勿使用稀釋劑（天拿水）、揮發油、酒精、去污粉或鹼性洗潔劑等。
•如用化學清潔劑時，必須按照所指示來進行。
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Chú ý an toàn
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Luôn tuân thủ các hướng dẫn này

Để tránh khả năng gây chấn thương cho người dùng hoặc gây hư hại đến tài sản, hãy làm theo tất cả các
giải thích dưới đây.
• Các ký hiệu sau đây phân biệt các cấp độ nguy hiểm và chấn thương có thể xảy ra nếu sử dụng sản phẩm
không đúng cách.

CẢNH BÁO

Ký hiệu này cho biết rằng việc xử lý không đúng có thể gây rủi ro chết
người hoặc chấn thương nghiêm trọng.

CẨN THẬN

Ký hiệu này cho biết rằng việc xử lý không đúng có thể gây rủi ro chấn
thương hoặc gây hư hại cho tài sản.

Ký hiệu này biểu thị
một hành động BẮT
BUỘC.

Định kỳ lau bụi trên phích cắm nguồn.

(Không cắt, chỉnh sửa. Không uốn, quấn hoặc kéo mạnh. Không để gần các thiết bị sưởi
hoặc để bất kỳ vật nặng nào lên trên. Không được buộc.)
Nếu sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm đã bị hư hại, thì việc chập mạch v.v...có thể xảy ra
và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
• Hãy liên lạc với nhà phân phối để sửa dây nguồn hoặc phích cắm.

Nếu phích cắm được sử dụng có bụi bẩn tích tụ trên đó, thì không khí ẩm v.v...có thể gây
cách điện kém và hỏa hoạn.
• Rút phích cắm nguồn và lau bụi bằng vải khô.
• Rút phích cắm nguồn khi không sử dụng trong một thời gian dài.

Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản
xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên môn tương đương
để tránh nguy hiểm.

• Các ký hiệu sau đây cho biết loại hướng dẫn cần phải tuân thủ. (Các ký hiệu được đưa ra dưới đây là các ví dụ.)
Ký hiệu này biểu thị
một hành động bị
CẤM.

Không làm hư hại dây nguồn hoặc phích cắm.

Đảm bảo rằng phích cắm nguồn được cắm hoàn toàn vào ổ cắm.

Ký hiệu này biểu thị một
hành động cần phải được
thực hiện thật cẩn thận.

Việc cắm lỏng phích cắm vào ổ cắm có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn vì quá nóng.
• Không sử dụng phích cắm đã bị hư hại hoặc ổ cắm bị lỏng.

Không được kết nối hoặc ngắt kết nối phích nguồn khi tay ướt.

CẢNH BÁO

Việc này có thể gây điện giật.

Không được tháo, sửa hoặc thay đổi sản phẩm này.

Không đặt sản phẩm lên dây nguồn.

Có thể xảy ra cháy hoặc hoạt động bất thường, và gây điện giật, hỏa hoạn hoặc chấn thương.
• Hãy liên lạc với nhà phân phối để sửa sản phẩm này.

Trẻ em có thể vô tình nuốt pin. Nếu đã nuốt, hãy gọi bác sĩ của bạn để được tư vấn lập tức.

Cần đặc biệt để ý khi những người sau đây sử dụng sản
phẩm.
(Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già, hoặc những người không thể kiểm soát được thân nhiệt
của họ)
Việc để quạt thẳng vào họ trong một khoảng thời gian dài có thể khiến họ cảm thấy mệt mỏi
hoặc bị khô người.

CẨN THẬN
Không sử dụng sản phẩm tại các vị trí sau đây:
• Ở nơi mà có thể tiếp xúc khí dễ cháy hoặc gần các nguồn lửa, chẳng hạn như
các bếp gas.
• Ở nơi bị dính mưa hoặc nước.
Việc hỏng do lửa, bắt lửa, nổ, chập mạch v.v...có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không sử dụng nhiều hơn định mức của ổ cắm điện hoặc
phụ kiện đi dây. Không kết nối sản phẩm này với nguồn điện
ngoài điện áp và tần số định mức.

Không ngâm sản phẩm trong nước hoặc để nước lên trên.

• Ở nơi tiếp xúc ánh nắng trực tiếp hoặc bị mưa hắt.

Nếu bạn vượt quá định mức khi sử dụng một dải nguồn v.v...có thể xảy ra sinh nhiệt và gây cháy.

Các bộ phận nhựa có thể chảy và bắt lửa.

Khi rút phích cắm nguồn, hãy nắm và kéo phích cắm, không
kéo dây.

Không kéo dây nguồn khi mang đi hoặc cất giữ sản phẩm ở nơi khác.

Việc này có thể làm hư hại dây nguồn, việc chập mạch có thể xảy ra và gây điện giật hoặc
hỏa hoạn.

Sản phẩm có thể bị rơi và gây thương tích.
Sự quá nóng v.v...có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Việc chập mạch có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không đặt sản phẩm gần các thiết bị sưởi.

Nó có thể làm hư hại dây nguồn, việc chập mạch có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không kéo căng dây nguồn trong khi đang hoạt động.

Không bật nguồn sản phẩm lên trừ khi cánh, chắn và cánh
đảo gió đã được lắp đúng cách.

Không điều khiển với bộ điều khiển từ xa ngoài bộ điều khiển
được cung cấp.
Sản phẩm có thể hoạt động bất ngờ và gây khó chịu hoặc gây thương tích.

• Ở nơi không ổn định hoặc đặt gần các vật cản.

Có thể xảy ra sinh nhiệt v.v…và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
[Các ví dụ về lỗi/sự cố]
• Phát hiện có tiếng ồn bất thường trong khi vận hành.
• Di chuyển dây nguồn làm dừng hoạt động.
• Thấy mùi khét.
• Động cơ, dây nguồn hoặc phích cắm trở nên nóng bất thường.
Hãy liên lạc với nhà phân phối ngay lập tức để được bảo trì/sửa chữa.

Nó có thể gây ra vấn đề sức khỏe liên quan.

Để pin lithi ngoài tầm với của trẻ em.

Nó có thể làm hư hại dây nguồn, việc chập mạch có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Khi xảy ra lỗi hoặc sự cố, phải ngay lập tức dừng sử dụng
sản phẩm và ngắt phích cắm điện.

Không quạt thẳng vào người trong thời gian dài.

■ Chú ý:
• Không đặt sản phẩm gần thuốc trừ sâu, dung môi ăn mòn dầu mỡ.
Nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng, hoặc làm hỏng sản phẩm.
• Không đặt sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm cao hoặc nơi bụi bặm.
Nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng, hoặc làm hỏng sản phẩm.

Không đặt ngón tay lên phần chắn, cánh đảo gió hoặc bất kỳ
bộ phận chuyển động nào của sản phẩm.

Nó có thể làm hư hại dây nguồn, việc chập mạch có thể xảy ra và gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Việc này có thể gây chấn thương.

Không quay sản phẩm qua lại bằng tay cầm.

Không đặt bất cứ vật gì lên trên hoặc ngồi lên sản phẩm.

Việc này có thể gây chấn thương hoặc làm hư hại sản phẩm.

Có thể gây hỏng hoặc gây thương tích.

Đảm bảo phải tháo phích cắm nguồn khi lau chùi và cất giữ
sản phẩm.

Không kéo lê sản phẩm.

Vệ sinh
Hãy đảm bảo rút phích cắm nguồn trước khi lau chùi.
Dùng vải mềm với nước ấm và chất tẩy rửa. Lau sạch bằng vải khô.

■ Lưu ý:

Việc này có thể làm hỏng sản nhà.

• Chà sát quá nhiều bằng vải khô có thể làm xước bề mặt.
• Không sử dụng chất pha loãng, xăng, cồn, bột rửa, chất kiềm v.v…
• Khi sử dụng chất hóa học, hãy tuân theo hướng dẫn sử dụng của chất đó.

Sản phẩm có thể khởi động bất ngờ và gây chấn thương hoặc điện giật.

Việc này có thể gây chấn thương.
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ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﻗﻢ ﲟﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﹰ

.ﻻ ﺗﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻠﺮﻳﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ

.ﻗﻢ ﲟﺴﺢ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ

.ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺗﻼﻑ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ

.ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ

. ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻃﺐ ﺇﻟﺦ ﻓﻲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻝ ﺭﺩﻱﺀ ﻭﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ،ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ
.• ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻣﺴﺤﻪ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ
.• ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ

 ﻭﻻ ﺗﻀﻊ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ، ﻻ ﺗﻀﻌﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ.ﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺳﺤﺒﻪ ﺑﻘﻮﺓ
 ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺜﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﹼ.)ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻘﻄﻌﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ
(. ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺮﺑﻄﻪ.ﺛﻘﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻭﺙ ﲤﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺇﻟﺦ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ،ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻠﻚ ﺗﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﺲ ﺗﺎﻟﻒ
.ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ
.• ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ

.ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﲢﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻬﺎ
.ﻗﺪ ﻳﺒﺪﺃ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ

.ﺃﺑﻖ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﹺ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬﺍ
.ﺍﳌﻨﺘﺞ

. ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﻠﻌﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻢ.ﻗﺪ ﻳﺒﺘﻠﻌﻬﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ

()ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺟﺴﻤﻬﻢ
 ﻓﻘﺪ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺑﻮﻋﻜﺔ ﺃﻭ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺮﻳﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ
.ﻳﺼﺎﺑﻮﺍ ﺑﺠﻔﺎﻑ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
:ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.• ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻠﻬﺐ ﻣﺜﻞ ﺃﻓﺮﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ
.• ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﺀ
ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﻟﻬﺐ ﻭﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﻭﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻭﲤﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺇﻟﺦ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
.ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ

.• ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺋﻖ
.ﻗﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ

.ﻬﺰ ﻓﻴﻪ ﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻮﻗﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ• ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍ
.ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺇﻟﺦ ﻭﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ

:■ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ

. ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻚ، ﺃﻣﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﺲ ﻭﺍﺳﺤﺒﻪ،ﻋﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ

.• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﳊﺸﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﺍﻟﺰﻳﺘﻲ
.ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺘﺞ
.• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﻏﺒﺎﺭ
.ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺘﺞ

. ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻭﺙ ﲤﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ،ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ

ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﺻﺎﺑﻌﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻲ ﺃﻭ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﳌﺸﻘﻮﻗﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﺘﺤﺮﻙ
.ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

.ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺟﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞ

:■ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ

.ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﳊﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻷﺭﺿﻴﺔ

ﲢﺬﻳﺮ

ﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﻃﺊ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ ﺃﻭ
.ﺗﻠﻒ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻳﺠﺐ
.ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ

ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ
.ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ

ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﰎ
.ﺣﻈﺮﻩ

ﲢﺬ ﻳﺮ

.ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺃﻭ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﺪﻳﻦ ﻣﺒﻠﻠﺘﲔ
.ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

.ﻓﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ
ﻻ ﲢﺎﻭﻝ ﺃﺑ ﹰﺪﺍ ﹼ

.ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻪ

. ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ،ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ
.• ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻹﺻﻼﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ

. ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻭﺙ ﲤﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ،ﻗﺪ ﻳﹸﺘﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ

.ﻻ ﺗﻐﻤﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻭﻻ ﺗﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺀ

ﻻ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﲤﺪﻳﺪ
 ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻭﺩ ﺗﻴﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻮﻟﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ.ﺍﻷﺳﻼﻙ
.ﻣﻌﺎﻳﺮﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺖ ﻣﻌﺎﻳﺮﺗﻪ

.ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻭﺙ ﲤﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ

.ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
.ﻗﺪ ﺗﺬﻭﺏ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺗﺸﺘﻌﻞ

. ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ،ﺇﺫﺍ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﳌﻌﺎﻳﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﺦ

.ﻻ ﺗﺴﺤﺐ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﺑﻌﻴ ﹰﺪﺍ

 ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﺍﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ،ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﻄﻞ ﺃﻭ ﺧﻠﻞ
.ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ

. ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻭﺙ ﲤﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ،ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ

 ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻭﺙ ﲤﺎﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ،ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻼﻑ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
.ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ

. ﺍﻣﺴﺢ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ.ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻣﺒﻠﻠﺔ ﲟﺎﺀ ﺩﺍﻓﺊ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻒ

.• ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ ﻗﺪ ﻳﺨﺪﺵ ﺍﻟﺴﻄﺢ
.• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺜﻨﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻒ ﺍﻟﻘﻠﻮﻱ ﺇﻟﺦ
. ﻳﺮﺟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ،• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻈﻒ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

.ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﳌﻘﺒﺲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

.ﻻ ﺗﻀﻊ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﲡﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ

ﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﻃﺊ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
.ﺑﺠﺮﻭﺡ ﺧﻄﻴﺮﺓ

(. )ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ.• ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ

.ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺮﺩﻱﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻭﺍﳌﻘﺒﺲ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ
.• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺨﺎﺀ

.ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

.ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﻄﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ

.ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

. ﻳﺮﺟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ،ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
.• ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﻃﺊ

 ﻓﻴﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﹸﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﳋﺪﻣﺔ،ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻒ ﺳﻠﻚ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
.ﺎﻃﺮﺓﺍﳋﺎﺹ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻓﻨﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍ

.ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

.ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ ﺇﻟﺦ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ
[ﺍﻟﺨﻠﻞ/]ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻞ
.• ﺗﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
.• ﲢﺮﻳﻚ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
.• ﺗﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ
.• ﺗﺴﺨﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﻮﺗﻮﺭ ﺃﻭ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
.ﺍﻟﺘﺼﻠﻴﺢ/ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

.ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺄﺭﺟﺤﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳌﻘﺒﺾ
.ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺍﳌﻨﺘﺞ

.ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﺑﻌﻴ ﹰﺪﺍ

ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﻳﺶ ﺍﳌﺮﻭﺣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻲ ﻭﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
.ﺍﳌﺸﻘﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺢ

.ﻗﺪ ﻳﺒﺪﺃ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

.ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ

15

16

