
1. Bảng điều khiển
2. Tay cầm
3. Khe đựng điều khiển
4. Màn hình hiển thị
5. Lưới thông gió
6. Chân đế

7. Nút Nguồn

1. Giới thiệu thiết bị
Trọn bộ sản phẩm

Quạt tháp
2 nửa chân đế
Đai ốc to cho chân đế

Mô tả thiết bị

8. Nút Tốc độ quạt
9. Nút Chế độ
10. Nút Hẹn giờ
11. Nút Đảo chiều
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Chỉ được sử dụng thiết bị tại nhà/cho cá nhân, không sử dụng cho 
mục đích thương mại.
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 khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết 
bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
Chỉ sửa chữa, thay thế các phụ kiện, linh kiện bị hỏng của thiết bị 
bằng cách mang tới trung tâm bảo hành. Sữa chữa sai cách có thể 
dẫn đến nguy hiểm đáng kể cho người sử dụng và bảo hành sẽ 
mất hiệu lực.
Nguy cơ ngạt thở! Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ em.
Đặt dây điện tại vị trí phù hợp để người đi qua không bị vấp phải.
Thiết bị được sản xuất dành riêng cho mục đích quạt mát trong 
nhà. 
Không sử dụng thiết bị trong môi trường có dung môi, hóa chất, 
khí độc hoặc bụi mịn và không sử dụng trong nhà bếp vì dầu 
hoặc mỡ trong không khí có thể làm tắc các tấm lưới thông gió.
Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị hoặc phụ kiện có dấu hiệu hư 
hỏng (ví dụ: nếu dây điện bị hỏng, quạt động cơ không quay, 
thiết bị có trục trặc, bị rơi hoặc bị hỏng). Trong các trường hợp 
này, hãy liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng.
Chỉ vận hành thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên 
nhãn dán ở mặt sau của thiết bị.
Không sử dụng thiết bị khi có bão.
Trong trường hợp có lỗi hay trục trặc khi vận hành, hãy tắt thiết 
bị ngay lập tức và rút phích cắm khỏi ổ điện.
Không kéo thiết bị hoặc dây điện để ngắt kết nối thiết bị với 
nguồn điện. Không giữ hay di chuyển thiết bị bằng dây điện. Để 
dây điện xa các bề mặt nóng. 
Không để thiết bị hay dây điện tiếp xúc với nước hay các loại 
chất lỏng khác.
Không vận hành thiết bị hay cắm phích cắm với tay ướt.
Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy bảo quản 
thiết bị trong hợp đựng ban đầu.
Không đặt hay ném bất cứ vật gì vào khe hở hay các bộ phận 
quay của thiết bị. Đảm bảo các bộ phận này có thể luôn quay mà 
không bị kẹt. 
Tuyệt đối không chặn các lỗ thông hơi hoặc lưới/cửa xả gió và 
không đặt thiết bị trên bề mặt mềm như giường hoặc ghế sofa để 
tránh làm lật, đổ thiết bị và chặn đầu hút hoặc đầu xả gió. 
Không đặt bất cứ đồ vật gì lên trên thiết bị.
Không đặt ngược thiết bị.
Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định, cách tường ít nhất 
30cm.
Giữ thiết bị xa các nguồn nhiệt như lò nướng, lò sưởi và ánh 
nắng trực tiếp.
Nếu có mùi bất thường khi sử dụng thiết bị theo cách thức được 
ghi trong hướng dẫn sử dụng, hãy tắt thiết bị và ngắt kết nối với 
nguồn điện. Sau đó, liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng.
Bảo vệ thiết bị tránh va đập.
Không để dây điện tiếp xúc với các vật có bề mặt sắc nhọn.
Không vận hành khi thiết bị bị phủ bởi chăn, gối,... hay gần các 
chất dễ gây cháy nổ như xăng, ga.
Để giảm nguy cơ cháy nổ, không đặt dây điện gần bộ tản nhiệt, 
bếp hoặc lò sưởi bức xạ.
Duỗi thẳng dây điện khi sử dụng để tránh dây bị quá nóng.
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Điều khiển cầm tay (có kèm pin) 
Hướng dẫn sử dụng

QUẠT THÁP BEURER LV200
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2. Lưu ý và cảnh báo
•

•

Kiểm tra để đảm bảo tất cả phụ kiện còn nguyên vẹn và có đầy 
đủ trong hộp đựng.
Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thiết bị và các phụ kiện không 
có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, hãy liên hệ Bộ phận chăm sóc 
khách hàng.
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Lưu ý khi xử lý pin
Trẻ nhỏ có thể nuốt pin và bị nghẹt. Giữ pin xa tầm tay trẻ nhỏ.
Không làm đoản mạch hay tách, nghiền pin.
Tránh để pin bị quá nóng.
Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy tháo pin ra 
khỏi điều khiển cầm tay.
Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương.
Đảm bảo lắp pin đúng đầu cực.
Không ném pin vào lửa.
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1.
2.

Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng.
Vặn đai ốc to ở mặt dưới (xem hình minh họa A).

3. Sử dụng thiết bị
3.1 Lắp đặt thiết bị
Trước khi lắp đặt thiết bị, vui lòng KHÔNG kết nối thiết bị với 
nguồn điện

A

3. Lắp chặt hai nửa chân đế với nhau cho đến khi chúng khớp
vào vị trí. Sau đó luồn dây điện qua lỗ ở giữa chân đế (xem
hình minh họa B).

B

C

4. Căn chỉnh trục của chân đế với lỗ trên thiết bị. Vặn chặt chân
đế vào thiết bị bằng đai ốc to (xem hình minh họa C).

5.

6.

7.

Luồn dây điện qua ống dẫn dây điện. Hãy cẩn thận để không 
làm hỏng dây điện.
Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng và cố định để tránh rung 
và ồn.
Đặt thiết bị ngay gần bạn và cách các bề mặt khác ít nhất 
30cm. Không chặn đầu hút và đầu xả gió.

3.2 Vận hành thiết bị
Cắm phích cắm vào ổ điện phù hợp. Nhiệt độ sẽ hiển thị trên 
màn hình.
Tháo dải cách pin trên bộ điều khiển.
Bật thiết bị: Để bật thiết bị, ấn nút ON/OFF (trên điều khiển 
cầm tay hoặc trên bảng điều khiển). Thiết bị sẽ phát ra một 
tiếng bíp nếu bạn bật thiết bị bằng điều khiển cầm tay. Sau khi 
được bật, thiết bị sẽ tự động chạy ở tốc độ quạt thấp        và ở 
chế độ cơ bản        .
Chọn tốc độ quạt: Thiết bị có thể chạy ở ba tốc độ quạt khác 
nhau. Sử dụng nút SPEED (trên điều khiển cầm tay hoặc trên 
bảng điều khiển) để chọn tốc độ quạt bạn muốn. Tốc độ quạt 
hiện tại sẽ hiển thị trên màn hình.

1.

2.
3.

4.

 = Tốc độ quạt thấp
 = Tốc độ quạt trung bình
 = Tốc độ quạt cao

nhiên và Chế độ Ngủ). Sử dụng nút MODE (trên điều khiển 
cầm tay hoặc trên bảng điều khiển) để chọn chế độ bạn muốn. 
Chế độ hiện tại sẽ hiển thị trên màn hình.

 = Chế độ Cơ bản (quạt liên tục)
 = Chế độ Tự nhiên (mô phỏng gió tự nhiên)
 = Chế độ Ngủ (Màn hình tự động tắt sau 10 giây)

Gió sẽ chạy liên tục ở tốc độ thấp trong thời gian dài, 
sau đó sẽ chuyển sang tốc độ cao. Quá trình nãy sẽ lặp 
đi lặp lại. Để thoát khỏi chế độ Ngủ, hãy ấn phím bất kỳ.

6.

7.

8.

Cài đặt hẹn giờ: Thiết bị có chức năng hẹn giờ (1-15 tiếng) 
và sẽ tự động tắt khi hết thời gian hẹn. Để cài đặt hẹn giờ, hãy 
sử dụng nút TIMER. Sau khi chọn xong thời gian hẹn giờ, đợi 
khoảng 3 giây để thiết bị xác nhận. Sau khi xác nhận thành 
công,       sẽ hiển thị trên màn hình. Để kết thúc hẹn giờ trước 
thời hạn, ấn và giữ nút TIMER trong 5 giây.
Điều chỉnh Đảo chiều: Để đảo chiều gió trong quá trình sử 
dụng, hãy ấn nút SWING. Ấn nút SWING một lần nữa để tắt 
chức năng này.
Tắt thiết bị: Để tắt thiết bị, ấn nút ON/OFF (trên điều khiển 
cầm tay hoặc trên bảng điều khiển). Tất cả các đèn báo (ngoại 
trừ nhiệt độ) sẽ biến mất trên màn hình. Nếu không sử dụng 
thiết bị trong thời gian dài, hãy rút phích cắm khỏi ổ điện.

: 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM) 
: 19006852
: beurer-vietnam.com / thietbiyte-eu.vn 
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Web

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
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CN Miền Trung       : 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng   

4. Vệ sinh và bảo quản

Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện trước khi vệ sinh thiết bị.
Không sử dụng dung môi, chất tẩy rửa mạnh, cồn hay các vật 
cứng gây mòn để vệ sinh thiết bị, tránh làm hỏng bề mặt thiết 
bị.
Nếu thiết bị quá bẩn, bạn có thể lau vỏ thiết bị bằng vải ẩm (sử 
dụng nước hoặc dung dịch vệ sinh nhẹ).
Vệ sinh lưới thông gió bằng chổi mềm, khô.
Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy bảo quản 
thiết bị trong hộp đựng ban đầu và đặt ở nơi khô ráo. Không đặt 
bất cứ vật gì lên trên hộp đựng.
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5. Xử lý sự cố

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Không đủ gió đi 
qua

Cửa hút/xả gió bị chặn Kiểm tra để đảm bảo 
cửa hút/xả gió không 
bị kẹt, chặn.

Thiết bị phát ra 
tiếng ồn lớn

Thiết bị được đặt trên bề 
mặt không bằng phẳng, 
chắc chắn

Đặt thiết bị trên bề 
mặt bằng phẳng, 
chắc chẳn

6. Thông số kỹ thuật

5. Chọn chế độ: Thiết bị có ba chế độ khác nhau (Cơ bản, Tự

Nguồn điện
Đầu vào

Kích thước (DxRxC)
Trọng lượng
Pin điều khiển

220–240 V, 50–60 Hz
Tốc độ quạt thấp = khoảng 40 W 
Tốc độ quạt TB = khoảng 45 W 
Tốc độ quạt cao = khoảng 50 W
92.0 x 14.0 x 14.0 cm
Khoảng 3280 g
1 x CR2025
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