
คูมือการใชงาน / User Manual
พัดลมไอเย็น-พรอมรีโมท /  Air Cooler - with remote control

ขอมูลจำเพาะ / Product Specification
รุน / Model  

ขนาด / Size     

แรงดันไฟฟา / Voltage

กำลังไฟฟา / Electric Power

กระแสไฟฟา / Electric Current   

วัสดุฉนวนชนิด / Insulator Class

*ราคาขายปลีก (บาท) / Retail Price (Baht)

AC Turbo1

330 mm

220V 50Hz

118W

0.58A

F

5,625.-

*ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว / The price includes VAT

เพ�อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน โปรดศึกษาคูมือนี้อยางละเอียดกอนการใชงาน

พัดลมรุน AC Turbo1 ไดรับสิทธิบัตรไทย (การออกแบบผลิตภัณฑ) เลขที่ 59048

Air Cooler model: AC Turbo1 Patent (Product Design) application number 59048

สำหรับรุน : AC Turbo1
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สวนประกอบพัดลม / FAN COMPONENTS  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ที่พันเก็บสายไฟ

แผงควบคุมและแสดงผล

ใบชัตเตอรปรับทิศทางลม

ฝาครอบหนา

ถังใสน้ำ

ชองดูระดับน้ำ

ลูกลอ (2 ลอหลังมีเบรค)

แผนกรองชั้นแรก

ดานขาง 2 ชิ้น 

ดานหลัง 1 ชิ้น 

ตะแกรงขาง 

ดานขาง 2 ชิ้น 

แผนกระจายน้ำ 

ดานขาง 2 ชิ้น 

ดานหลัง 1 ชิ้น 

ฝาชองใสน้ำ 

ชองวางเจลทำความเย็น 

สายไฟพรอมปลั๊ก 

ฝาปดทอระบายน้ำ

รีโมทคอนโทรล

เจลทำความเย็นจำนวน 2 กอน

•

•

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

CORD WINDER

CONTROL AND DISPLAY PANEL

WIND DIRECTION SHUTTERS

FRONT COVER

WATER TANK

WATER LEVEL WINDOW

WHEELS (2 back wheels with brakes)

PRE-FILTER

SIDE 2 PIECES

BACK 1 PIECE

SIDE GRILLES 

SIDE 2 PIECES

WATER DIFFUSING PLATE 

SIDE 2 PIECES

BACK 1 PIECE 

WATER TANK LID

GEL PACK COMPARTMENT

POWER SUPPLY CORD

WATER DRAIN LID

REMOTE CONTROL

GEL PACK 2 PIECES

•

•

•

•

•
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วิธีการใชงาน

พัดลมรุนน้ีควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสและรีโมทคอนโทรล ระบบสัมผัส ใชน้ิวสัมผัสแผงควบคุมและแสดงผลเพ�อใชงาน หากไมมีการใชงาน

เปนเวลาประมาณ 1 นาที ไฟแสดงผลจะหรี่ลงโดยที่พัดลมยังคงทำงานตามปกติ หากตองการเปลี่ยนคำสั่งการทำงาน ใหสัมผัสที่แผงควบคุม

และแสดงผล ไฟจะสวางขึ้นพรอมรับคำสั่ง รีโมทคอนโทรล หันชองสงสัญญาณของรีโมทไปยังชองรับสัญญาณที่อยูดานหนาของแผงควบคุม

และแสดงผล (ไมควรมีสิ่งกีดขวางระหวางตัวสงสัญญาณ-ตัวรับสัญญาณ)

เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟา (220V 50Hz) เพ�อเริ่มตนการใชงาน

1.

2.

3.

3.1

3.2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ON/ OFF 

SPEED

TIMER

การตั้งเวลาปด

การตั้งเวลาเปด

COOL

SWING

IONIZER

FILL WATER

ELCB

TEMPERATURE

ปุมเปด/ ปดการทำงาน สัมผัสปุมบนแผงควบคุมและแสดงผลเพ�อเปดการทำงาน โดยไฟแสดงระดับแรงลมจะปรากฏท่ีสถานะ

การทำงานคร้ังสุดทายกอนปดเคร�อง สัมผัสปุมเดิมคางไวประมาณ 1.5 วินาที เพ�อปดการทำงาน (เม�อปดเคร�องขณะใชระบบ

COOL พัดลมจะยังคงทำงานตอไปอีก 1 นาที เพ�อระบายความชื้น โดยหลังจากนั้นพัดลมจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ)

ปุมปรับแรงลมได 5 ระดับ เบอร 1 : แรงลมเบาสุด, เบอร 2 : แรงลมเบา, เบอร 3 : แรงลมปานกลาง, เบอร 4 : แรงลมสูง,

เบอร 5 : แรงลมสูงสุด วนตามลำดับ

ปุมต้ังเวลาการทำงาน 1, 2, 4, 8 ชม. และยกเลิกการทำงาน วนตามลำดับ (ไฟแสดงเวลาจะลดลงตามระยะเวลาท่ีผานไป)

กดปุมตั้งเวลาในขณะที่เคร�องทำงานอยู เพ�อตั้งเวลาปด

กดปุมตั้งเวลาในขณะที่เคร�องปดอยู (เสียบปลั๊ก) เพ�อตั้งเวลาเปดลวงหนา หลังจากตั้งเวลาสำเร็จไฟแสดงเวลาจะหรี่ลง

เม�อถึงเวลาที่ตั้งไวพัดลมจะเริ่มทำงานที่สถานะการทำงานครั้งสุดทายกอนปดเคร�องเสมอ

ปุมเปด/ ปดระบบทำไอเย็น สัมผัสครั้งแรกเพ�อเปดระบบทำไอเย็น สัมผัสปุมเดิมซ้ำอีกครั้งเพ�อปดระบบทำไอเย็น

ปุมควบคุมการสาย สัมผัสปุมครั้งแรกเพ�อใหพัดลมสายซาย-ขวา สัมผัสปุมเดิมอีกครั้งเพ�อใหพัดลมหยุดสาย

ปุมเปด/ ปดการทำงานระบบไอออนไนเซอร สัมผัสปุมเพ�อเปดระบบ ไฟแสดงสถานะการทำงานจะปรากฏข้ึน สัมผัสปุมเดิม

เพ�อปดการทำงาน

ไฟเตือนกระพริบสีสมจะสวางเม�อระดับน้ำในถังลดลงต่ำกวาระดับที่ระบบสามารถจายน้ำได (ระบบ COOL จะไมทำงาน)

ใหปดเคร�อง และถอดปลั๊กเพ�อเติมน้ำสะอาดลงในถังใสน้ำ (หามสูงเกินกวาระดับ MAX) จากนั้นเปดเคร�องใชงานพรอม

ระบบ COOL ไฟเตือนจะดับลง

ไฟเตือนสีแดงพรอมเสียงเตือน เม�อเกิดไฟฟารั่ว ระบบจะตัดวงจรการทำงานทันที

แสดงอุณหภูมิบริเวณตัวพัดลม ขณะปดเคร�องและเปดเคร�อง (เสียบปลั๊ก)

คำเตือน
ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งกอนทำความสะอาด การซอมแซม และเม�อไมได ใชพัดลมเปนเวลานาน

หามบุคคลเหลาน้ี (รวมถึงเด็ก) เปนผู ใชงาน : บุคคลทุพพลภาพ ผูไรสมรรถภาพท้ังดานรางกายและจิตใจ หรือผูขาดความรู ความเขาใจ 

เวนแตอยูภายใตการดูแล และไดรับคำแนะนำจากผู ใหญ หรือผูมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ

เด็กควรไดรับการดูแล โดยไมใหเลนกับเคร�องใชไฟฟาเพียงลำพัง

1.

2.

3.
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

วิธีทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ชองสงสัญญาณ

เขี้ยวล็อก

ปลดล็อกฝาปดแบตเตอรี่โดยกดเขี้ยวล็อกลงตามลูกศรเพ�อเปดฝา ใสแบตเตอรี่ขนาด "AAA" จำนวน 2 กอน

ลงตามตำแหน�งโดยหันขั้วบวก (+) ขั้วลบ (-) ใหตรงตามสัญลักษณบนตัวรีโมทคอนโทรล ใสฝาปดแบตเตอรี่

กลับตำแหน�งเดิม

*ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทคอนโทรลเม�อไมใชงานเปนเวลานาน

1.

2.

3.

4.

ใชผาชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอยเปอน แลวเช็ดใหแหง

ระวังอยาใหสายไฟ สวิตช มอเตอร และชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาอ�น ๆ เปยกน้ำระหวางทำความสะอาดพัดลม

หามใชน้ำยาเคมี ทินเนอร แอลกอฮอล น้ำมันกาด หรือน้ำมันเบนซิน ทำความสะอาดพัดลม

ถังน้ำ แผนกรองชั้นแรก ตะแกรง และปมน้ำสามารถลางทำความสะอาดไดดวยน้ำเปลา หรือน้ำสบูออนๆ ควรทำความสะอาด

อยางนอยทุกๆ 1-2 เดือน

วิธีการถอดแผนกรองชั้นแรก (ดานหลัง)

ใชไขควงคลายสกรูที่ยึดแผนกรองชั้นแรกออก และใชมือกด

ตัวล็อกดานบน (ซาย-ขวา) เพ�อนำออกมาทำความสะอาด

แผนกรองช้ันแรก

วิธีการใสแผนกรองชั้นแรกเขากับตะแกรงขาง

หงายตะแกรงขางข้ึน วางแผนกรองช้ันแรกใหลงตรงกรอบ (A) 

ที่ทำไว โดยใหฝงที่เปนลูกศรอยูดานบน

ตะแกรงขาง

 แผนกรอง

 ช้ันแรก

 B

 A
 B

แผนกรองช้ันแรก

 A
ตะแกรงขาง

วิธีการถอดแผนกรองชั้นแรก (ดานขาง)

ใชมือกดตัวล็อกดานบนเพ�อทำการปลดล็อก ยกตะแกรงขาง

ข้ึนเพ�อปลดล็อกเข้ียวบริเวณก่ึงกลางออก และถอดแผนกรอง

ชั้นแรกออกมาทำความสะอาด

ตะแกรงขาง

แผนกรองช้ันแรก

สวมลง : ใสกลับ

     

ยกข้ึน : ถอดออก
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ขอแนะนำการใชงาน

ขอควรระวังการใชงาน

1.

2.

3.

4.

5.

ไมควรต้ังพัดลมในบริเวณท่ีมีอุณหูมิสูงจัด หรือใกลเตาไฟ ในท่ีมีความช้ืนสูง หรือเปยกน้ำ และในท่ีท่ีมีไอระเหยของสารไฮโดรคารบอน เชน น้ำมัน

หามพนสเปรยทุกชนิดเขาไปในตัวพัดลมโดยเด็ดขาด เชน สเปรยแตงผม สเปรยทำความสะอาด

หามใชนิ้วมือ ดินสอ หรือสิ่งของอ�น ๆ แหยเขาไปในตะแกรงพัดลม ขณะที่ใบพัดกำลังหมุน เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายได

หากสายไฟ มอเตอร และสวิตชชำรุดเสียหาย ควรสงเคร�องใหศูนยบริการ หรือชางผูมีความชำนาญเทานั้น ไมควรแกไขดวยตนเอง

เพ�อปองกันอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร

ใหวางตัวเคร�องในแนวตั้งเทานั้น หามนอนหรือคว่ำตัวเคร�องโดยเด็ดขาด หากตัวเคร�องลมใหรีบถอดปลั๊ก และยกพัดลมขึ้นตั้งแลวใช

ผาเช็ดตัวเคร�องใหแหง ทิ้งไว ใหภายในตัวเคร�องแหงสนิทแลวจึงเปดใชงาน เพ�อปองกันไฟฟาช็อต

ควรใชน้ำสะอาดเทานั้นเติมลงในถังน้ำ หามใชของเหลวชนิดอ�น และควรทำความสะอาดถังน้ำบอย ๆ เพ�อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย

ดึงฝาเปดถังใสน้ำเพ�อเติมน้ำ จากนั้นจึงใส

แผนเจลทำความเย็น (ที่แชแข็ง)

ตรวจสอบระดับน้ำในถัง หามต่ำกวาระดับ MIN 

และหามสูงเกินระดับ MAX

ถาไมใชพัดลมเปนเวลานาน ควรหมุนฝาปดที่ทอ

ระบายน้ำเพ�อปลอยน้ำออก และปดกลับใหสนิท

เพ�อปองกันฝุน และแมลงเขาไปในถังน้ำ

1

2

CLOSE

OPEN

3
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DIRECTION OF USE

This fan is operated by touch screen system and remote control. Touch screen system can be activated using fingers to touch

the control and display panel. When the machine is left idle for 1 minute, the operating lights will dim but the fan will still be

operating as normal. By simply touching the control and display panel, the lights will illuminate and the fan will be ready to be

adjusted again. Remote control, point the remote signal transmitter in the direction of the signal receiver on the control and display panel.

Avoid having obstructions between the remote signal transmitter and the receiver.

Plug power supply cord into a 220V, 50Hz power socket.

1.

2.

3.

3.1

3.2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ON/ OFF 

SPEED

TIMER

TIMER OFF

TIMER ON

COOL

SWING

IONIZER

FILL WATER

ELCB

TEMPERATURE

Touch the switch on the control and display panel to turn on the fan. The light will show the resumed settings

of the fan’s latest operation before having been switched off. To turn the fan off, touch the switch again for

about 1.5 seconds (When the air cooler is switched off while the COOL function is activated, the fan will

continue to operate for 1 minute to remove moisture. The fan will stop working immediately afterwards)

5 adjustable fan speed settings 0: off,1: lowest speed, 2: low speed, 3: medium speed, 4: high speed,

5: highest speed, respectively.

Switch for timing the fan’s operation: 1, 2, 4, 8 hours or to cancel timing altogether, respective to the number of time

the sensor is touched. Once set, the timer will indicate the remaining time left of the duration.

Set the timer while the fan is switched on to set the time when the fan is to automatically turn off.

Set the timer while the fan is turned off (but it must be plugged in) to set the time when the fan is to

automatically turn on. After adjusting the settings, the operating lights will dim. When the time comes,

the fan will resume settings of the latest operation before having been switched off.

Switch for activating the water cooling system. Touch the switch to activate the function. Touch the

switch again to deactivate the function.

Switch for adjusting left to right swinging motions. Touch the switch to activate the function. Touch the switch

again to deactivate the function.

Switch for activating the Ionize system. Touch the switch to activate the function, the light will illuminate indicating

the operation of the Ionize system. Touch the switch again to deactivate the function.

A warning orange light will light up when the water level in the tank is too low for the water distribution

system to function (unable to activate COOL function). Turn off and unplug the machine to fill the water

tank with clean water (do not exceed MAX level). The warning light will go off when the machine is turned

on and the COOL function is activated. 

A warning red light with a warning sound will appear when there is electricity leakage. The circuit breaker

system will immediately be activated.

Temperature display for surrounding area of the fan, While the fan is turned off or on (but it must be plugged in)

3 97 64528 1

FILL
WATERELCB

CAUTION
1.

2.

3.

Unplug the fan before cleaning or changing the components, and when not in use for a long period of time.

This appliance is not intended for use by persons (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.

Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
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HOW TO REPLACE THE REMOTE CONTROL BATTERY

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

Signal Emitter

Lock

Open the battery cover by using your fingernail to push the catch downwards as shown by the arrow

and remove the battery cover. Replace the used batteries with new “AAA” batteries, ensuring that

the positive (+) and negative (-) poles are correctly inserted and correspond with the symbols on

the remote control. Placethe battery cover back in its original position.

*Batteries should be removed from the remote control when not in use for a long period of time.  

1.

2.

3.

4.

Use a damp cloth to wipe stains, and then dry the area by wiping.

When cleaning the fan, be careful not to let the wire, switch, motor and other electrical components get wet.

Do not use chemical products, thinner solvents, alcohol, kerosene or petrol to clean the fan.

The water tank, pre-filter, grilles, and water tank can be cleaned with water or soapy water. It should be cleaned at least

every 1-2 months.

How to remove the pre-filter (back)

Use a screwdriver to loosen the screws and press 

the locks located at the top with your hands (left-right) 

to remove the pre-filter for cleaning.

PRE-FILTER

How to place the pre-filter within the side grilles

Flip the side grilles upward and place the pre-filter 

in place within the frame boundary (A) ensuring that 

the side with the arrow is at the top.

SIDE GRILLES

PRE-

FILTER

 B

 A
 B

PRE-FILTER

 A
SIDE GRILLES

How to remove the pre-filter (side)

Use your hands to press the locks located at the top 

to unlock it. Lift the grilles upwards to free it from 

the latches in the middle and remove the pre-filter 

for cleaning.

SIDE GUARDS

PRE-FILTER

Replace

     

Remove
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USAGE RECOMMENDATIONS

USAGE PRECAUTIONS

1.

2.

3.

4.

5.

The fan should not be placed or installed in areas that are of extreme temperatures or near stoves, or in areas that are wet

with high humidity, or has hydrocarbon vapors such as petroleum.

Do not spray all types of spray into the fan; for example, hairspray or cleaning spray.

Do not insert fingers, pencils or other objects into the grille while the blades are spinning as it may result in possible

injury or physical damage.

If an electrical component such as power cord, motor, or switch is damaged, it must be replaced by the manufacturer,

its service agent or a qualified person in order to avoid hazards. It is not advisable to fix the fan at home.

The air cooler must always be placed vertically; it must never be lying horizontally or placed upside down. If the air cooler

falls down, unplug it immediately and lift the fan up to a vertical standing position. Use a cloth to wipe the air cooler

and leave it to dry in order to prevent electrocution. 

Use only clean water to fill the water tank. Do not use any other liquid. The water tank should be cleaned regularly to reduce

bacteria buildup.

Pull open the water tank lid to fill water 

before inserting the gel pack (frozen).

Constantly check the water level in the tank, 

making sure that it is not below the MIN level 

and not above the MAX level.

If the fan is not in used for a long period 

of time, drain out all the water by twisting 

open the water drain lid. Securely close the 

lid back after to prevent dust and insects 

from entering the water tank.

1

2

CLOSE

OPEN

3

7




