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感謝您選用Panasonic換氣扇。

換氣扇

安裝、使用和維護Panasonic換氣扇前，請仔細閱讀本安裝使用說明書。不遵照此說明書進行操作有可能導致人員受

傷或財產損失。安裝完成後，請向顧客說明如何使用和維護Panasonic產品，並將此說明書交給顧客保管。請妥

善保管好此說明書以備日後參考。
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Thank you very much for choosing Panasonic Ventilating Fan.

Please read these instructions carefully before attempting to install, operate or service the 

Panasonic Ventilating Fan.Failure to comply with instructions could result in personal injury or 

property damage.Please explain to users how to operate and maintain the product after installation,

and this booklet should be presented to users. Please retain this booklet for future reference.
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READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS 

อ่านและจัดเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้

請仔細閱讀並保管好此說明書

โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนทำการติดตั้ง ใช้งาน หรือซ่อมบำรุงพัดลมระบายอากาศ Panasonic หากไม่

ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เกิดความเสียต่อทรัพย์สินโปรดเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้ใช้อ้างอิงใน

อนาคตเพื่ออธิบายให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการดำเนินการและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์หลังการติดตั้ง
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安裝說明書

Installation Instructions



安全指引 請務必遵守

Types of instructions that should be observed have been classified and described by the following 

pictorial symbols. 

對務必遵守的內容和種類，用下列符號進行分類，說明。

This symbol indicates the item is “PROHIBITED” to do.

This symbol indicates the “COMPULSORY” item that must be followed without failure.

This symbol indicates the item is “CAUTION”.

Those things shown in this column indicate that there is possibility 

of causing death or severe injury.

The degrees of injury or damage that can be occured when the instructions are ignored 

and if the product is not used properly have been classified and described by the following 

indications.

沒有遵守指示說明或錯誤地使用時，所引起的危害或損傷的程度，用下列符號進行分類、說明。

The following instructions should be strictly observed in order to prevent injury to the users and 

other people, or damage to property.

爲避免給您和其他人造成傷害或財產損失，請務必遵守如下指示說明。

 本標誌所表示的內容為“可能造成人員重傷或死亡”。

 本標誌所表示的內容為“可能造成人員傷害或其他物品損害”。

 此標誌表示為提示“注意”事項。

 此標誌表示為“強制”事項。

 此標誌表示為“禁止”事項。

必須有接地裝置。

当出現故障或漏電時，可能會觸電。 可能會損壞本產品導致火災。

A grounding device is required.

ต้องต่อสายดิน

Product failure or electric leakage may cause 

electric shock.

ความขัดข้องหรือไฟฟ้ารั่วอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต

Use this product at the rated voltage and 

frequency indicated on the name plate.

按照銘牌上的額定電壓和頻率使用本產品。

This may damage the product or result in fire.

อาจทำให้เครื่องเสียหายหรือก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

安裝注意事項

WARNING

警告

CAUTION
注意

CAUTION
注意

Those things shown in this column indicate that there is possibility 

of causing injury to the users or damage.



可能會短路導致火災。

可能會短路導致火災。

可能會安裝不牢固導致產品脫落。

Do not install the product as the method 

which is not approved in the instruction.

禁止使用本說明書以外的方法進行安裝。

Improper installation may cause the product

to fall off.

การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องใช้การได้ไม่ดี

可能會安裝不牢固導致產品掉落。

Do not install this product at places where 

steam is present.

อย่าดั้งในที่ที่มีไอน้ำ.

禁止安裝在有蒸汽的場所。

Short circuit may result in fire.

ไฟฟ้าลัดวงจรอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

Do not install the power switch in the 

bathroom.

禁止將電源開關安裝在浴室內。

Short circuit may result in fire.

ไฟฟ้าลัดวงจรอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

Do not install the ventilating fan outside of 

the window or the wall.

禁止將換氣扇安裝於窗戶外或牆壁外。

Improper installation may cause the product

to fall off.

การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องใช้การได้ไม่ดี

อย่าต่อมากกว่าหนึ่งเครื่องโดยใช้สวิตช์ตัวเดียวเพื่อให้

ทำงานไปพร้อมกัน

Do not connect two or more products to one 

switch for operation in parallel.

禁止一個開關連接兩台或兩台以上 並聯運轉。產品

馬達會產生故障。

The motor will malfunction.

มอเตอร์อาจทำงานผิดปกติ

mounted above 2.3m from the floor after

installation.

The lowest surface of this product should be 

安裝之後，本產品的最低面至地面距離不得小於2.3m。

Touching the product may result in injury.

การสัมผัสกับเครื่องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

可能會觸碰到產品導致受傷。

>2.3m

Install this product securely.

牢固地安裝產品。

Improper installation may cause the product 

to fall off.

การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องใช้การได้ไม่ดี
可能會安裝不牢固導致產品脫落。

This fan must be installed by qualified technician.

ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญติดตั้งพัดลมนี้

此換氣扇必須由有資格的專業人員進行安裝。

Improper installation may cause the product 

to fall off.

การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องใช้การได้ไม่ดี

可能會安裝不牢固導致產品掉落。

WARNING
警告

INSTALLATION CAUTIONS (CONTINUED)



可能會導致火災。

The special-purpose or dedicated parts, such as mounting fixtures, must be used if such parts 

are provided.

如有安裝五金件等專用零部件提供時，應使用專用零部件。

Improper installation may cause the product to fall off.

การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องใช้การได้ไม่ดี

可能會安裝不牢固導致產品掉落。

Precautions must be taken to avoid the back-flow of gases into the room from the open-flue 

of gas or other fuel-burning appliances.

必須避免氣體從敞開的氣道或其他明火設備回流進入房間。

This may result in fire.

 อาจทำให้เกิดไฟไหม้

安裝時，需在供電線路中安裝其觸點開距不少於3mm的全極斷開裝置（全極開關），且必須按照當地的電氣設備技術
規程進行連接。

可能會短路導致火災。

Use a device for disconnection from the supply, which having a contact separation of at least 

3mm in all poles(switch), which must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the 

local electrical wiring rules.

Short circuit may result in fire.

ไฟฟ้าลัดวงจรอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

禁止安裝在油煙過多的場所。 禁止安裝在高温場所。

可能會短路導致火災。 可能會縮短產品壽命。

Do not install this product in places with

excessive oil mist.

Short circuit may result in fire.

ไฟฟ้าลัดวงจรอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

Do not install this product in places near high

temperature.

This may shorten the product service life.

อาจทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง

WARNING
警告

CAUTION
注意

INSTALLATION CAUTIONS (CONTINUED)

大於

Within 500 mm

500mm以內



禁止安裝在傾斜的天花板上。

可能會引起雨水倒流到室內。

請設置一個45cm以上的方形檢查口。

可能會給安裝、維修帶來不便。

部品安裝必須牢固。

部品可能會掉落。

波紋管道

接頭組合

安裝導風管應該避免以下情況。

可能會降低產品性能。

請設置通風口。

可能會影響產品排氣效果。

請依照本地執法部門或相關機構的要求及規則安裝此產品。

可能會損害本產品的結構和安全性。

Do not install this product on an inclined 

ceiling.

อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนเพดานที่ลาดเอียง

Rainwater may flow back into the room.

น้ำฝนอาจไหลย้อนกลับมาในห้อง

Make sure there is a square inspection hole 

of at least 45 cm.

This may make installation and maintenance

 difficult.

อาจทำห้ยากแก่การติดตั้งและบำรุงรักษา

Make sure that the parts are installed 

securely.

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งชิ้นส่วนอย่างแน่นหนา

Parts may fall off.
ชิ้นส่วนอาจตกลงมา

To install the duct, avoid the following cases.

เมื่อติดตั้งสาย หลีกเลี่ยงกรณีต่อไปนี้

Corrugated pipe

Adapter assembly

This may affect product performance.

อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่อง

Be sure to provide an appropriate opening for 

air intake.

This may affect the ventilation performance of the 

product.

อาจมีผลต่อการระบายอากาศของเครื่อง

Installation regulation concerning local 

requirement should be fulfilled.

This may damage the product's structure and

decrease its safety.

อาจทำให้โครงสร้างของเครื่องชำรุดและความปลอดภัยลดลงได้

For HongKong market, according to HongKong Fire Services Department Circular Letter No.4/96, it 

may not be appropriate to connect this product directly to the centralized ventilating system.

可能會導致火災。

This may result in fire.

 อาจทำให้เกิดไฟไหม้

對於香港市場，根據香港消防署通函編號4/96指示,此產品不適合直接安裝於中央排風系統中。

สำหรับตลาดฮ่องกงตามหนังสือเวียนของกรมดับเพลิงแห่งฮ่องกงเลขที่ 4/96 ซึ่งระบุว่าอาจไม่เหมาะสมที่จะต่อเครื่องนี้เข้า
กับระบบระบายอากาศกลางโดยตรง

INSTALLATION CAUTIONS (CONTINUED)

CAUTION
注意



Trim  

Fan body

Adapter

Fan

Casing

Motor 

Protect cover Shutter
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The following accessories are provided with the ventilating fan in the package. When you unpack, check if 

the accessories are all included. If not, please contact your dealer.

PART NAME AND DIMENSIONS 

Unit:mm

Part name Part nameNo.No.

Installation Instructions

Vibration-resistance rubber piece

Suspension bracket

Tapping Screw, used to install the suspension bracket to the 

fan body

Rubber washer No.1

Rubber washer No.2

Washer

部品名稱和尺寸

包裝附件清單

部品名稱

裝飾環

馬達

保護蓋

扇葉

開關簾

部品名稱

機體

接頭

殼體

มอเตอร์ พัดลม

ตัวเปิดปิด

ตัวตกแต่ง

安裝說明書

防震墊圈No.1

防震墊圈No.2

墊圈

固定懸掛托架到機體的自攻螺絲

อะแดปเตอร์

กรอบภายนอก

防震橡皮件

懸掛托架

ใช้สกรูตัดเกลียวเพื่อติดตั้งฉากยึดเข้ากับตัวพัดลม

แหวนรองยางหมายเลข 1

แหวนรองยางหมายเลข 2

แหวนรอง

อุปกรณ์ต่อไปนี้ให้ไว้พร้อมกับพัดลมระบายอากาศในบรรจุภัณฑ์ เมื่อเอาออกจากบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ครบทั้งหมด

มิฉะนั้นกรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย

單位:mm

6

Part nameNo. 部品名稱

6

 9

Wiring box 接線盒กล่องเก็บสายไฟ

ฝาครอบ

QuantityName and Purpose  名稱及用途Appearance  圖樣  數量

การเรียนการสอนการติดตั้ง



Adapter

Caution label

Shutter

When installing the product, you must use the screw of 

the screw accessories.

Remove the caution label from shutter and 

adapter, remove the poly cover from power 

cord before installation. 

Secure the suspension bracket with tapping
screws. Please fix the tapping screws carefully
to avoid screw slip teeth. 
 

Suspension bracket

Tapping screw

(ST4.2X8)

Vibration-resistance rubber piece

Mount the fan body enclosure on the anchor bolts (M8-M10,not supplied). 

 

Be sure to keep the fan

body horizontal.

.

Suspension bracket Position

Fan Body Installation（with M8 or M10 anchor bolts）

防震橡皮件

懸掛托架

安裝方法

แกะป้ายเตือนออกจากชัตเตอร์และตัวปรับ ถอดปลอก

พลาสติกออกจากสายไฟก่อนที่จะติดตั้ง.

安裝前請撕掉接頭和開關簾上的注意紙以及取下電

源線上的膠袋。

安裝產品時，請務必使用螺絲附件包內的螺絲。

用螺絲固定懸掛托架。請注意小心固定，防止滑牙。

อะแดปเตอร์
接頭

開關簾

ตวัเปดิปดิ

ปา้ยเตอืน

注意紙

將機體安裝在地腳螺栓上（M8-M10，需另購)。注意應保持機體水平。

自攻螺絲

懸掛托架部位

ติดตั้งเครื่องโดยใช้สกรูจากชุดสกรู
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 可調整的範圍

機體安裝(使用M8或M10螺栓安裝)

Suspension bracket 

with vibration-resistance

rubber piece

Anchor bolt Ceiling

Power cord

地腳螺栓 天花板

電源線

懸掛托架（帶防震橡皮件）

Washer

Rubber washer No.1

แหวนรอง
垫圈

7

Poly cover

膠袋

Power cord

電源線

The fan body should not touch any object.

請注意機體不能接觸任何物體。

ตัวพัดลมไม่ควรสัมผัสกับวัตถุใดๆ

Rubber washer No.2
แหวนรองยางหมายเลข 2

แหวนรองยางหมายเลข 1
防震垫圈No.1

防震垫圈No.2

                                                        กรุณายึดสกรูตัดเกลียว

อย่างแน่นหนาเพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นไถลของสกรู

ให้แน่ใจว่าตัวพัดลมอยู่แนวนอน

(
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Light Installation (A case of need)

Install the fluorescent lamp or LED lamp (not supplied). 

Use the E27 type lamp ( ), the max mum power of the lamp must not 

be more than 23W. 

fluorescent lamp or LED lamp i

Make sure the lamp is installed securely. 

HOW TO INSTALL (CONTINUED)

安裝方法（續）

การติดตั้งไฟ（กรอบตามต้องการ ）

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งชิ้นส่วนอย่างแน่นหนา

ใช้หลอดไฟ(หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอด LED)ประเภท E27 พลังงานสูงสุดของหลอดไฟต้องไม่มากกว่า 23W

ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอด LED                                          .

燈體安裝(有需要的情況下)

安裝螢光燈或LED燈(需另購)。

請使用E27類型的燈泡(螢光燈或LED燈)，燈泡的最大功率不能超過23W。

確保燈泡牢固地安裝。

fluorescent lamp/LED lamp  

หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอด/  LED
螢光燈/ 燈LED

U
p

D
ow

n
上

下
ล
ง

8

This may result in fire.

可能會導致火災。

This may cause the lamp to fall off.

สิ่งนี้อาจทำให้หลอดไฟตก.

可能會導致燈泡掉落。

 อาจทำให้เกิดไฟไหม้

CAUTION
注意

As shown in the figure, remove the protect cover from the lamp 

socket with a screwdriver.

ถอดฝาครอบออกจากหลอดไฟโดยใช้ไขควง ดังแสดงในรูป

如圖所示請使用螺絲刀從燈座上拆下保護蓋。

Remove the caution label from the lighting unit.

แกะป้ายเตือนออกจากไฟ

請撕掉燈體單元上的注意紙。

Keep safe the protect cover removed from the lamp socket. 

You can remove the lamp if it is not going to be used. 

However, be sure to attach the protect cover back to the

lamp socket to prevent electric shock.

請保管好從燈座上拆下的保護蓋。當燈泡不使用時，可拆下燈泡，
但需將保護蓋裝回燈座上，防止觸電。

เก็บฝาครอบที่ถอดออกจากที่ยึดหลอดไฟไว้อย่างดี สามารถถอดหลอดไฟ

ได้หากไม่ใช้แล้ว อย่างไรก็ตาม ใส่ให้ใส่ฝาครอบกลับไว้ที่ยึดหลอดไฟ

เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

caution label 

注意紙

พูดถึงป้าย

燈體單元

ชุดส่องสว่าง

lighting unit

screwdriver

protect cover 

保護蓋
ฝาครอบ

螺絲刀
ไขควง

下

上

下

上



將管道裝入接頭組合，然後用膠帶(需另購)紮緊。(將管道懸掛在天花板上，以防止外力施加於機體上。)

Duct connection and Joist Plate Installation

Insert the duct into the adapter assembly, and tighten it with adhesive tape（not supplied）.

（Suspend the duct from the ceiling to prevent any external force onto the fan body.）

HOW TO INSTALL (CONTINUED)

安裝方法（續）

管道連接和天花板嵌板的安裝
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a.For    100 duct： 

對於  100的管道： Duct

Adhesive tape (not supplied)

Duct

Adhesive tape (not supplied)

b.For    150 duct： 

對於  150的管道： 

Power Cord Connection 電源線連接

Connect the power cord to the power supply line according to the wiring diagram and the local 

electrical rules of fixed wiring.

根據電氣原理圖和當地的電氣配線法規中關於固定接線的規定，將電源線連接到供電線路中。

Make sure all connections are fastened firmly after wiring is finished.

在電源線連接完成後請確保所有連接都已牢固地固定。

It is required to use terminal （not supplied）that complies IEC 60998.

要求使用符合 的接線端子座(需另購)。IEC 60998

Do not damage the insulation paste of the power cord.

電源線的絕緣膠不能破損。

Power supply cordEarth

Power cord of the

fan body

Blue (Neutral)

Fan body

(L)

(L)

Live

Live

(N)Neutral 

Power supply

Green/Yellow(Earth)

Black(Light) 藍(零線) 零線
火線

火線

黑(燈線）

機體 供電電源

供電電源線機體電源線 綠/黃(地線） 地線

(เป็นกลาง)

(แสง)

(L)

(L)

(N)Neutral 

零線

 All-pole Switch
(not supplied)

全極開關( )需另購

 All-pole Switch
(not supplied)

สวิตช์ทุกเสา

全極開關( )需另購

 Terminal 
(not supplied)

ขั้วปลายสาย

端子座(需另購)

L
IG

H
T

H
i

สวิตช์ทุกเสาBlack(Live)

黑(火線）

(       )

สำหรับท่อขนาด     100 สำหรับท่อขนาด     150

L
o

N

The all connections should be accommodated in a suitable compartment.

所有的連接必須容納在合適的 內。隔間

(Live)Brown

棕(火線）
(       )

(N)

(N)



Slope the duct downward and guide it through the wall to the outside.Be sure to prevent rainwater 

from falling in the duct from its outlet. Install the joist plate. Note that the  plate cannot come 

into contact with the fan body.

joist

將管道水平向下傾斜的安裝到外側，其出口應設置在能避免雨水進入的地方。安裝天花板嵌板，注意天花板嵌板不可
接觸機體。

Duct connection and Joist Plate Installation

Install the pipe hood or vent cap（not supplied）on the outer wall.

FV-VCX100P FV-MCX100P

Vent cap Pipe hood 

HOW TO INSTALL (CONTINUED)

安裝方法（續）

管道連接和天花板嵌板的安裝

FV-VCX150P FV-MCX150P

Vent cap Pipe hood 

100 Duct 100的管道 150 Duct 150的管道
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Size of the opening on the joist plate

Inspection opening

Outside

Wall

Inside

Joist plate

165mm

Gradient

檢查口

天花板嵌板開孔尺寸

Size of the opening on the joist plate

Inspection opening

Outside

Wall

Inside
Joist plate

165mm

Gradient

檢查口

天花板嵌板開孔尺寸

a.For    100 duct：

 

the minimum size of the 

   opening on the wall is:    116mm

對於  100的管道：  牆壁的最小開口為  116mm

b.For    150 duct：

 

the minimum size of the 

   opening on the wall is:    168mm

對於  150的管道：  牆壁的最小開口為  168mm

สำหรับท่อขนาด     100 สำหรับท่อขนาด     150 168116

Light Unit Position 

การวางตำแหน่งตัวให้แสง
燈體單元的位置

The  height  between the ”Up” position and l is 12.7mm. 
The “Up” position (the factory setting)  is recommended for normal installation. When the gap A between 
the joist plate and the fan body exceeds  25.4mm ,the lighting unit can be adjusted to the ”Down” position .

 

adjustable the ”Down” position of ighting unit 

สามารถปรับความสูงระหว่างตำแหน่ง บน  และ ล่าง  ของหลอดไฟได้ที่ 12.7 มม แนะนำให้ติดตั้งตำแหน่ง   

"บน" (ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน) ตามปกติ เมื่อระยะห่าง A ระหว่างแผ่นผนังและตัวพัดลมเกิน 25.4 มม สามารถปรับ

หลอดไฟไปยังตำแหน่ง "ล่าง" ได้

" " " "

燈體 的調整 . mm

當天花板嵌板到機體的距離A大於25.4mm時，可以將燈體調節到 。
單元 上”與位置 之間 高度為12 7 。位置 （出廠設置）為正常安裝時的推薦位置。

位置“下”
位置“ “下” “上”

สำหรับท่อขนาด     100 สำหรับท่อขนาด     150

After finishing the ceiling job, fill gap between product bottom

and ceiling with caulk or other sealant to prevent air leakage.

หลังติดตั้งแผ่นบนเพดานแล้ว อุดช่องว่างระหว่างเครื่องและแผ่นบน

เพดานด้วยยาป้ายหรือเทปปิดผนึกอื่นๆ เพื่อป้องกันอากาศรั่ว

安裝完天花板嵌板後，請使用填縫膏或其他密封膠填滿機體底部
邊緣與天花板嵌板之間的縫隙以防止漏風。

安裝完天花板嵌板後，請使用填縫膏或其他密封膠填滿機體底部
邊緣與天花板嵌板之間的縫隙以防止漏風。

ติดตั้งแผ่นบนผนัง โปรดจำไว้ว่าอย่าให้แผ่นบนสัมผัสกับตัวพัดลม

After finishing the ceiling job, fill gap between product bottom

and ceiling with caulk or other sealant to prevent air leakage.

หลังติดตั้งแผ่นบนเพดานแล้ว อุดช่องว่างระหว่างเครื่องและแผ่นบน

เพดานด้วยยาป้ายหรือเทปปิดผนึกอื่นๆ เพื่อป้องกันอากาศรั่ว



Trim Installation Test Run And  

Insert the mounting springs into the slots as shown below and attach the trim to the fan body. 

When the power is turned on, check for functions as follows: 

Fan funct on:i                

Light funct on:i                

Is the light turned on?                

Is there any abnormal sound or vibration?                

In case of any exceptions, check whether all the parts are installed correctly.

6

Lighting Unit Position 

ในกรณีอื ่นๆ ตรวจสอบว่าประกอบชิ ้นส่วนทั ้งหมดถูกต้องหรือไม่

HOW TO INSTALL (CONTINUED)

安裝方法（續）

การวางตำแหน่งตัวให้แสง

การติดของตกแต่งและการทดลองใช้

ไฟเปิดอยู่หรือไม่

ใส่สปริงยึดในช่องดังแสดงด้านล่างและยึดตัวตกแต่งเข้ากับโครงพัดลม

若出現異常狀況，請檢查是否安裝正確。

2-Mounting
springs

Trim  

   ①

②

2-Slots

2-

2 ช่อง

ตัวตกแต่ง
裝飾環

2-固定彈簧

固定卡槽

是否發生不正常的聲音或震動？

如下圖所示將固定彈簧裝入卡槽，將裝飾環裝在機體上。

燈泡是否正常發亮？

風扇功能：

燈體功能：

在接通電源後，請檢查如下功能：

燈體單元的位置

安裝裝飾環 試運轉和

ฟังก์ชั่นไฟ
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Fan body Fan body

Lighting unit Lighting unit

Joist plate Joist plate

The “      “ arrow point to “   Up”

The  “Up” position The  “Down” position

The “      “ arrow point to “Down    ”

6

ลูกศร “      “   ชี ้ "     "ขึ้น

ชุดส่องสว่าง ชุดส่องสว่าง

機體 機體

位置 上“ ” 位置 下“ ”

天花板嵌板 天花板嵌板

燈 單元體 燈 單元體

ลูกศร “ ”   “ ”ชี้ ลง     

ตำแหน่ง  “ ”ขึ้น ตำแหน่ง ลง “ ”

U
p

D
o
w

n
上

下
ล

ง

當箭頭 指向 上“      “ “    “ 當箭頭     指向 下  “ ” “ ”

ข
ึ้น

U
p

D
o

w
n

下
ล

ง
ข

ึ้น

天花板嵌板 燈體單元 天花板嵌板

(Rotate the lighting unit) 2

Joist plate

หมุนตัวให้แสง

(Push l

 unit  vertically)

 the ighting

D
ow

n

U
p

 1

กรอบภายนอกกดตัวให้แสงในแนวดิ่ง

ชุดส่องสว่าง

垂直地按下燈體單元

旋轉燈體單元

上

下
ล
ง

Lighting unit Joist plate

Casing

殼體

ชุดส่องสว่าง

燈體單元

Lighting unit 

Do the following to adjust the lighting unit: 

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับไฟ

請按以下操作調整燈體：

Failure to above method may result in poor performance. follow the 

若沒按照上述方法操作可能會影響產品性能。

การไม่ปฏิบัติตามวิธีการข้างต้นอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง

A A

Gloves

ถุงมือ

手套

上



必須有接地裝置。

當出現故障或漏電時，可能會觸電。

禁止拆開本產品進行修理或改造。

容易導致火災、觸電。請聯繫本公司指定維修店，
由有資格的專業人員進行修理、維護。

可能會損壞本產品導致火災。

當發生煤氣洩漏時，禁止開、關本產品。

可能會產生電火花而引起爆炸。

A grounding device is required.

ต้องต่อสายดิน

Product failure or electric leakage may cause 

electric shock.

ความขัดข้องหรือไฟฟ้ารั่วอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต

Do not disassemble the product for repair 

or alteration.

อย่าถอดเครื่องเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยน

This may cause fire or electric shock.

Contact the designated repair store and 

ask qualified professionals to maintain or 

repair your product.

อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ติดต่อให้ร้านซ่อมที่ได้ร
ับมอบหมายจากและผู้เชี่ยวชาญบำรุงรักษาหรือซ่อมเครื่องให้

Use this product at the rated voltage and 

frequency indicated on the name plate.

按照銘牌上的額定電壓和頻率使用本產品。

This may damage the product or result in fire.

อาจทำให้เครื่องเสียหายหรือก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

In case of gas leakage, do not turn on/off this

product.

ในกรณีที่แก๊สรั่ว อย่าเปิด/ปิดเครื่อง

This may generate electric spark and lead to an 

explosion.

อาจทำให้เกิดประกายไฟและทำให้ระเบิดได้

日常使用及維護

Do not connect two or more products to 

one switch for operation in parallel.

禁止一個開關連接兩台或兩台以上 並聯運轉。產品

馬達會產生故障。

The motor will malfunction.

มอเตอร์อาจทำงานผิดปกติ

Keep water away from the motor.

ให้น้ำห่างจากมอเตอร์

切勿讓水進入馬達。

This may damage the product or result in fire.

อาจทำให้เครื่องเสียหายหรือก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
可能會損壞本產品或導致火災。

如果電源線損壞，爲了避免危險，必須由製造廠或其
維修部或有資格的專業人員更換。

This may damage the product or result in fire.

อาจทำให้เครื่องเสียหายหรือก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

可能會損壞本產品導致火災。

Do not spray water or any other liquids 

directly onto this product or clean it with 

any liquids.

อย่าฉีดพ่นน้ำหรือของเหลวอื่นๆ บนเครื่องหรือทำความส
ะอาดด้วยของเหลว

禁止用水及其他液體直接噴射、清潔本產品。

This may cause short circuit or electric shock.

อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตได้

可能會引起短路或觸電。

Before touching this product, ensure that

the power switch connected to this product

is turned off.

ก่อนสัมผัสเครื่อง ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องนี้

在接觸本產品前，必須確保連接本產品的電源開關
處於關閉狀態。

This may result in electric shock.

อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

可能會導致觸電。

WARNING
警告
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อย่าต่อมากกว่าหนึ่งเครื่องโดยใช้สวิตช์ตัวเดียวเพื่อให้

ทำงานไปพร้อมกัน

If the supply cord is damaged, it must be 

replaced by the manufacturer or its service 

agent or a similarly qualified person in order 

to avoid a hazard.



每年應該進行常規的維護保養。在維護工作之前，請務必切斷電源。

切勿把塑料部品浸入高於60℃的水中。

切勿使用汽油、苯、稀釋劑或其他諸如此類的化學品擦拭換氣扇。

本產品用於起居室、衛生間等濕度不太高的場所。

可能會引起短路或觸電。

可能會導致人員受傷。

Do not use petrol, benzene, thinner or any other such chemicals for cleaning the ventilating fan.

Do not immerse blade or other resin parts in hot water over 60 .℃

Routine maintenance is required yearly. Disconnect the power source before you conduct any

maintenance.

Be sure to uninstall the product if it will not be used any longer.

ถอดเครื่องออกหากไม่ใช้อีกต่อไป

將來不再使用的產品，不得放置不管，應予以拆除。

The product may fall off.

เครื่องอาจมีประสิทธิภาพลดลง

產品可能會掉落。

This product is applicable to living rooms, washrooms and other places where the humidity is 

not too high.

This may cause short circuit or electric shock.

อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตได้

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience 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.

本產品不適合有殘障，智障或精神障礙的人士，或缺乏經驗，常識者（包括兒童）維護使用，除非在監護人的看護
或指導下使用。應確保兒童不要把本產品當作玩具。

This may result in personal injure.

อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

日常使用及維護（續）

WARNING
警告

REQUIREMENT
要求

13



Routine Maintenance(Cleaning)

Routine Maintenance( )Replcement  of lamp

1. Remove trim by pulling down the mounting 

    springs. (Squeeze mounting spring and pull down

    carefully.) 

the  

Trim Gloves

2-Mounting
springs

2. Clean the trim with water,and then dry it with 

     a soft dry cloth or have it dry in the air.

3. Clean the dirt from fan body and light unit using
     a suction cleaner. 

4. Install the trim by referring to "  

    And ”on Page 11.

Trim Installation

Test Run

การบำรุงรักษาตามปกติ

การบำรุงรักษาตามปกติ

日常使用及維護（續）

(การทำความสะอาด)

日常維護(清潔)

เอาตัวตกแต่งออกโดยดึงสปริงยึด (บีบสปริงยึดแล้ว ค่อยๆ ดึงออก)

ตัวตกแต่ง

裝飾環

(การเปลี ่ยนหลอดไฟ)

日常維護(更換燈泡)

請根據第11頁的“ 和 ”的內容安裝
裝飾環。

安裝裝飾環 試運轉

2-

2-固定彈簧

ถุงมือ

手套

Trim 
Gloves

ตัวตกแต่ง

裝飾環
ถุงมือ

手套

拉下固定彈簧拆下裝飾環。(按壓固定彈簧，小心拉下
裝飾環。)

使用吸塵器清除風扇主體和燈體單元上的污物。

ทำความสะอาดขอบโดยใช้น้ำและใช้ผ้าแห้งเช็ดหรือ

ปล่อยให้แห้งเอง

用水清洗裝飾環，然後用軟的 布抹 或者風乾。乾 乾

1. Remove trim by pulling down the mounting springs. 

    carefully.) 

the (Squeeze mounting spring and pull down 

เอาตัวตกแต่งออกโดยดึงสปริงยึด.(บีบสปริงยึดแล้วค่อยๆ ดึงออก)

拉下固定彈簧拆下裝飾環。(按壓固定彈簧，小心拉下裝飾環。)

Trim 
Gloves

2-Mounting
springs

2-

2-固定彈簧

ตัวตกแต่ง

裝飾環

ถุงมือ

手套

2.  Replace the  fluorescent lamp or LED lamp (Max power: 23W). 

เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดแอลอีดี (กำลังสูงสุด 23 วัตต์)

更換螢光燈或LED燈(最大功率：23W)

As shown in the figure,disconnect power source before the lamp is loosen.

ถอดปลั๊กออกก่อนถอดหลอดไฟ ดังแสดงในรูป
如圖所示鬆開燈泡前請務必斷開電源。

This is a E27 type lamp base and the lamp is fragile. Please handle with care.

นี่คือฐานของหลอดไฟประเภท E27 โดยหลอดไฟแตกได้ง่าย ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

此為E27類型的燈泡，燈泡易碎。請小心輕放。

Make sure the temperature of lens and lighting unit has cooled down before maintenance 
(cleaning) or replacement of lamp.

ตรวจสอบว่าเลนส์และตัวให้แสงเย็นลงก่อนบำรุงรักษา (ทำความสะอาด) หรือเปลี่ยนหลอดไฟ

維護(清洗)或者更換燈泡前確保燈體已經冷卻。

ติดของตกแต่งโดยดูที่ การติดของตกแต่งและการทดลองใช้" 

ที่หน้า 11

"ล้างสิ่งสกปรกออกจากตัวพัดลมและไฟโดยใช้เครื่องดูดฟุ่น

fluorescent lamp/LED lamp  

หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอด/  LED
螢光燈/ 燈LED

U
p

D
ow

n
上

下
ล
ง
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上

下

Suction cleaner

吸塵器

Gloves

ถุงมือ

手套

Joist plate

天花板嵌板
Joist plate

天花板嵌板

Joist plate

天花板嵌板

Joist plate

天花板嵌板



WIRING DIAGRAM

電氣原理圖

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Check according to the following table and correct the problem. If the fan and light still does not work 

correctly, disconnect the power source and contact the dealer.

問題指引

BlueBlue

Brown

Black

Black

White

Yellow

Yellow Yellow

Black

Brown

Black

Grounding
Green/ Green/

BlueOr LED lamp

(Self-ballasted)
Blue

All-pole switch

 All-pole Switch

(Not included)

(Not included)

Lo Lo

N

L

Hi Hi
~

~

Wiring Diagram

Wiring

日常使用及維護（續）

CAUSEPROBLEM ACTION問題 原因 對策

請根據下表檢查和應對問題，如果換氣扇和燈仍然不能正常工作，請斷開電源并聯繫當地的供應商。

The fan doesn't work. 

The light doesn't work.

風扇不工作

燈不工作

ติดของตกแต่ง โดยดูที่ “การติดของตกแต่งและการทดลองใช้” ที่หน้า 11

3. Install the trim by referring to  And "on Page 11."Trim Installation Test Run

請根據第11頁的“ 和 ”的內容安裝裝飾環。安裝裝飾環 試運轉

พัดลมไม่ทำงาน

ไฟไม่ทำงาน

15

電源開關可能沒有接通。

The power switch may not be turned on. 

อย่าเปิดสวิตช์ไฟ

Check that the power switch is 

turned on.

ตรวจสอบว่าเปิดสวิตช์ไฟอยู่

檢查電源開關是否接通。

   A poor contact may occur to the lamp. 

燈泡可能接觸不良。

อาจต่อสายไฟไม่ดี

   Install the lamp to the lamp 

  socket securely again.

再次將燈泡裝緊在燈座。

ใส่หลอดไฟเข้าที่ขั้วหลอดไฟให้

แน่นอีกครั้ง

   The lamp may fail. 

燈泡可能損壞。

หลอดไฟอาจตกลงมา

   Disconnect the power supply, 

   and replace the Lamp.

斷開電源,更換燈泡。

ถอดปลั๊กไฟแล้วเปลี่ยนหลอดไฟ

หากพัดลมและไฟยังไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ถอดปลั๊กออกและติดต่อตัวแทนจำหน่าย



[W] [m³/h][Hz][V] [dB] [Pa] [k  ]

140

100

18

13

40

33

65

45

3.750
Hi

Lo

220FV-15CL1

Air volume
  position Air volume

  Static
pressureNoise

      Power
consumptionModel Voltage Frequency

1. The values of rated input, air volume and noise are measured under the following conditions: The static

    pressure is 0 Pa, the joist plate is 12.7mm thick, the lighting unit is  at  the  “Up” position, by using the 

    E27 lamp of  Panasonic EFD 19E27HD3T.

2. The values of noise level is A weighted average sound pressure level, the mean value are measured by our

    company, within +3 and -7 tolerance.

3. Test method: In the noise test room, measure the noise value at a position 1 m away from the  

    left side/right side/bottom of the sample respectively, and then calculate the average value.

4. The values of air volume are the mid-points of results measured by our company, with±10% tolerance.

5. Static pressure is the central value of the company's test results when the air volume is 0, with a lower 

    deviation of -10%.

วิธีการทดสอบ: ในห้องทดสอบสัญญาณรบกวน วัดค่าสัญญาณรบกวนที ่ตำแหน่ง 1 เมตรห่างจากทางซ้าย/ขวา/ด้านล่างของตัวอย่างตามลำดับ แล้ว
คำนวณค่าเฉลี ่ย

ความดันสถิตย์เป็นค่ากลางของผลที ่ได้จากการผลการทดสอบของบริษัทเมื ่อความแรงของลมอยู ่ท ี 0 โดยมีค่าเบี ่ยงเบนต่ำที ่ -10%

1.

2.

3.

4.

5.

1.電氣特性、風量、噪音值等數據是在靜壓為0Pa,使用 天花板嵌板,燈體單元在位置"上"的狀態下,

2.噪音值為A計權平均聲壓級，是本公司測試結果的中心值，有+3dB，-7dB的公差範圍。
3.測試方法為噪音測試室內，距樣品左側、右側、下方各1米處測得其噪音值，然後取其平均值。
4.風量是本公司測試結果的中心值，有±10%的公差範圍。
5.靜壓是風量為0時本公司測試結果的中心值，下偏差為-10%。

上述參數如有變動恕不另行通知。

12.7mm厚的

*  

規格

g

     ตำแหน่ง

ปริมาณอากาศ

风量檔位 

Z0314-0 15CL14021

2014

     Duct
  diameter

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ

   Net
Weight

管道尺寸 

[mm]

100 / 150

The following table is the specifications of fan section:

以下為換氣部份規格表： 

ตารางต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของส่วนของพัดลม

IP Code: IP22

      IP22

防水等級: IP22絕緣等級: E

: 

Insulation Class:E

*  ค่าข้างต้นอาจเปลี ่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*  The above parameters are subject to change without a prior notice.

 使用Panasonic EFD 19E27HD3T的E27燈泡所測得的數值。
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