
FOR MODELS: HT-AP12

คู่มือการใช้งาน
พัดลมปรับระดับ - ระบบสัมผัส

วิธีการใช้พัดลม

ข้อแนะนำาในการใช้

วิธีทำ�คว�มสะอ�ดและก�รบำ�รุงรักษ�

ส่วนประกอบพัดลม

วิธีประกอบพัดลม

คำ�เตือน

1. ON-OFF ปุ่มเปิด/ปิดการทำางาน เมื่อเปิดพัดลมโดยสัมผัสปุ่มครั้งแรก ไฟจะปรากฏในตำาแหน่งที่ 2 ก่อนเสมอ หลังจากนั้นสักครู่ไฟจะ

กลับไปที่ตำาแหน่งสถานะการทำางานครั้งสุดท้ายก่อนปิดเครื่อง และปิดการทำางานโดยสัมผัสปุ่มเดิมค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที 

เพื่อปิดการทำางาน

2. SPEED ปุ่มปรับแรงลมได้ 5 ระดับ คือ 1 (เบา), 2 (ปานกลาง), 3 (แรง) วนตามลำาดับ

3. ไฟแสดงระดับแรงลม 1, 2, 3 ตามลำาดับ

4. TIMER ปุ่มตั้งเวลาการทำางาน 1, 2, 4, 8 ชม. และยกเลิกการทำางาน วนตามลำาดับ (เฉพาะรุ่น HT-S16R1 สามารถตั้งเวลาได้

ด้วยรีโมทคอนโทรล)

4.1 การตั้งเวลาปิด กดปุ่มตั้งเวลาในขณะเครื่องทำางานอยู่เพื่อเป็นการตั้งเวลาปิด

4.2 การตั้งเวลาเปิด กดปุ่มตั้งเวลาในขณะเครื่องปิดอยู่ (เสียบปลั๊ก) เพื่อเป็นการตั้งเวลาเปิดล่วงหน้า โดยสัมผัสที่แผงหน้าปัดบริเวณปุ่มควบคุม

การทำางาน(ยกเว้นปุ่มเปิด) ไฟแสดงปุ่มตั้งเวลาจะติดขึ้นพร้อมรับคำาสั่ง หลังจากปรับตั้งเรียบร้อยแล้วสักครู่ไฟแสดงเวลาที่

ตั้งไว้จะหรี่ลง และเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้พัดลมจะเริ่มทำางานที่สถานะการทำางานครั้งสุดท้ายก่อนปิดเครื่องเสมอ

5. ไฟแสดงการทำางานระบบตั้งเวลาจะแสดงผลการทำางานลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไป

6. I-COMFORT ปุ่มเปิด/ปิด การทำางานแบบอัตโนมัติของพัดลม โดยเมื่อสัมผัสปุ่มเพื่อเปิด ไฟแสดงการทำางานจะปรากฏขึ้นและพัดลมจะคอย

ตรวจสอบอุณหภูมิห้อง และทำาการปรับระดับแรงลมให้สัมพันธ์สอดคล้องตามอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลไปยกเลิกการทำางาน

โดยการสัมผัสปุ่มเดิมซ้ำาอีกครั้ง หรือสัมผัสปุ่มปรับแรงลม (SPEED)

7. SWING ปุ่มปรับส่ายซ้าย-ขวา สัมผัสปุ่มเดิมซ้ำาอีกครั้งเมื่อต้องการให้พัดลมหยุดส่ายในทิศทางที่ต้องการ (เฉพาะรุ่น HT-S16R1)

หลังจากปรับตั้งระบบการทำางานเรียบร้อยแล้วประมาณ 1 นาที พัดลมจะปรับให้ไฟแสดง

สถานะการทำางานหรี่ลงแต่เครื่องยังคงทำางานตามปกติ และเพียงสัมผัสที่ปุ่มควบคุมการทำางาน 

ไฟจะสว่างขึ้นพร้อมรับคำาสั่งการทำางานอีกครั้ง

1. ไม่ควรตั้งพัดลมในที่อุณหภูมิสูงจัด หรือใกล้เตาไฟ ในที่มีความชื้นสูง หรือเปียกน้ำา และในสถานที่ที่มีไอระเหยของสารไฮโดรคาร์บอน

เช่น น้ำามัน

2. ไม่ควรเปิดพัดลมใกล้ผ้าม่าน, มุ้ง เพราะพัดลมจะดูดวัสดุที่เบาดังกล่าวเข้าไปพันในเครื่อง ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้

3. ห้ามพ่นเสปรย์ทุกชนิดเข้าไปในตัวพัดลมโดยเด็ดขาด เช่น สเปรย์แต่งผม, สเปรย์ทำาความสะอาด

4. ห้ามใช้นิ้วมือ, ดินสอ หรือสิ่งของอื่นๆ แหย่เข้าไปในตะแกรงพัดลม ขณะที่ใบพัดกำาลังหมุน

5. หากชิ้นส่วน เช่น ใบพัด, ตะแกรง, ฝาครอบใบพัด, ตัวล็อคตะแกรง เกิดชำารุด สามารถนำาชิ้นส่วนใหม่มาเปลี่ยนตามวิธีประกอบพัดลม

6. หากชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ, สวิตช์, มอเตอร์ เกิดชำารุด ไม่ควรซ่อมด้วยตัวเอง ควรส่งซ่อมที่ศูนย์บริการบริษัทฯ หรือช่างผู้

ชำานาญเท่านั้น

1. ใช้ผ้าชุบน้ำาบิดหมาด ทำาความสะอาดเช็ดบริเวณรอยเปื้อน แล้วเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้น้ำายาเคมี ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ น้ำามันก๊าด หรือ

น้ำามันเบนซิน ทำาความสะอาดพัดลม

2. ระวังอย่าให้สายไฟ, สวิตช์, มอเตอร์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เปียกน้ำาระหว่างทำาความสะอาดพัดลม 

1. หมุนตัวล็อคขาเสาออกตามลูกศร (LOOSEN)

2. วางขาเสาให้ตรงตำาแหน่งแล้วกดล็อคทุกด้านให้สนิทจนมีเสียงดังกริ๊ก

(ระวังอย่าให้สายไฟถูกบีบระหว่างขาเสาพัดลมกับฐานพลาสติก)

3. ใส่ตัวล็อคขาเสา หมุนตามลูกศรให้แน่น (TIGHTEN)

4. หมุนฝาครอบใบพัดออกตามลูกศร (LOOSEN)

5. หมุนตัวล็อคตะแกรงหลังออกตามลูกศร (LOOSEN)

6. ใส่ตะแกรงหลังตามรูปแล้วใส่ตัวล็อคตะแกรงหลังหมุนตามลูกศรให้แน่น 

(TIGHTEN)

7. นำาใบพัดสวมเข้ากับแกนมอเตอร์ โดยให้ร่องของใบพัดเลื่อนเข้ากับสลักล็อค

ใบพัดแล้วใส่ฝาครอบใบพัด หมุนเข้าตามลูกศรให้แน่น (TIGHTEN)

8. ใส่ตะแกรงหน้าวางร่องของขอบล็อคตะแกรงให้เกี่ยวอยู่กับด้านบนสุดของ

ตะแกรงหลัง ให้ซี่ลวดด้านหน้าอยู่ในแนวเดียวกับแล้วใช้มือกดขอบตะแกรง

ล็อคให้สนิทรอบด้าน แล้วกดคลิปล็อคตะแกรงขึ้นเพื่อล็อคตะแกรงหน้า-หลัง 

เข้าด้วยกัน

9. สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับโดยการกดปุ่มปรับระดับ (PUSH) แล้วใช้มือจับ

บริเวณเสาปรับระดับ

- ดึงขึ้นเพื่อให้พัดลมอยู่ในระดับสูง

- กดลงเพื่อให้พัดลมอยู่ในระดับต่ำา

1. หน้าปัด
2. ตะแกรงหน้า
3. ขอบตะแกรง
4. คลิปล็อคขอบตะแกรง
5. ฝาครอบใบพัด
6. ใบพัด
7. ตัวล็อคตะแกรงหลัง
8. ตะแกรงหลัง
9. กระโหลกหน้า
10. ปุ่มดึงส่าย (เฉพาะรุ่น HT-S16D4)
11. กระโหลกหลัง
12. คอพัดลม
13. เสาปรับระดับ
14. ฝาครอบขาเสา
15. ปุ่มปรับระดับ

16. ขาเสาพัดลม
17. แผงควบคุมและแสดงผล
18. ช่องรับสัญญาณรีโมทฯ
19. สายไฟพร้อมปลั๊ก
20. ฐานพัดลม
21. ตัวล็อคขาเสา
22. รีโมทคอนโทรล

1. ห้ามกดปุ่มปรับระดับเมื่อยังไม่ประกอบชุดตะแกรง และใบพัด

2. ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง ก่อนถอด-เปลี่ยน-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆของพัดลม ก่อนทำาความสะอาดพัดลม และเมื่อไม่ใช้พัดลมเป็นเวลานาน

เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้โดยละเอียด
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เลขที่ 10 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 94 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ +66 2 896 2738 LINE 229 

โทรสาร +66 2 896 2738 1
www.hatari.co.thE-mail: services@hatari.co.th

ฮ�ต�ริ อิเลคทริค จำ�กัด

สำาหรับรุ่น : HT-S16D4


