
Operating Instructions
操作說明書

คูมือการใช

Industrial Fan
工業用風扇

พัดลมสำหรับงานอุตสาหกรรม

F-50KU1    F-50KR1

Please read these instructions carefully before attempting to install, operate or service the
Ventilating Fan. Failure to comply with instructions could result in personal injury and / or
property damage. In that case the product shall not warrant them. Please retain this booklet
for future reference.

กรุณาอานคำแนะนำตางๆ เหลาน�้อยางละเอียดกอนที่จะทำการติดตั้งใชงาน หรือซอมบำรุงพัดลมระบายอากาศ
หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำใหบาดเจ็บและ/หรือความเสียหายตอทรัพยสิน ซึ�งในกรณ�น�้จะไมอยูในเงื่อนไข
การรับประกัน และโปรดเก็บรักษาคูมือเลมน�้ไวสำหรับอางอิงในอนาคต
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Front guard
前護罩

Names and Functions/ 部件的名稱及功能
ชื่อและการทำงาน / 

Head oscillation knob
搖頭按鈕

Push IN to start oscillation.
按下時搖頭

Pull OUT to stop oscillation.
拉起後停止搖頭

 The head oscillates 90º.
 搖頭角度為 90°

 

Motor
馬達

Stand
支座

Blade
葉片

Rear guard
後護罩

Remote controller cord (1.2 m long)
遙控電線（長度1.2m）

 Motor protector
This fan is equipped with a thermal protector
to safeguard the motor. If the motor overheats,
this protector will stop the motor rotation. After
the protector automatically resets, the motor
rotation will restart. 

 馬達保護裝置
本風扇設有馬達保護裝置（熱保護器）    當馬

常過熱時   該保護裝置就會起作用

達出現異

而該保護裝置釋放後    馬達，

， ， ，使馬達停止旋轉
又會重新旋轉

 

Switch box 開關盒

 F-50KR1
Press the button on the switch box to adjust
air velocity and stop fan operation. 
壓下開關盒上的按鈕來調整風量或停機

 F-50KU1
Install the switch that is sold separately. (ON-OFF)
請設置另外銷售的開關    (ON-OFF)

45˚ 45˚

 Starts and stops head oscillation.
搖頭和停止搖頭

 

HIGH
高速運轉
แรง

MEDIUM
中速運轉
ปานกลาง

LOW
低速運轉
เบา

OFF
停機
ด�ป
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สวิตซสำหรับปรับการสาย ตะแกรงดานหนา

ใบพัด

ตะแกรงดานหลัง

สายควบคุมระยะไกล (ความยาว 1.2 เมตร)

กลองสวิตซ

กดปุมที่อยูบนกลองสวิตซเพื่อปรับความแรงของลมและหยุด
การทำงานของพัดลม

ติดตั้งสวิตซที่แยกขายตางหาก (เปด - ปด)

มอเตอร

ฐานเปดและปดการทำงานของตัวสาย

ดันเขาเพื่อใหพัดลมสาย

ตัวสายจะสายเปนมุม 90 องศา

การปองกันมอเตอร
พัดลมน�้จะติดตั้งอุปกรณปองกันความรอนเพื่อปองกันมอเตอร
ถามอเตอรรอนเกินไป อุปกรณปองกันจะหยุดการหมุนของมอเตอร
และเมื่ออุปกรณปองกันรีเซทโดยอัติโนมัติมอเตอรจึงจะหมุนอีกครั้ง

ดึงออกเพื่อใหพัดลมหยุดสาย

。

。

。

。
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45˚

5˚

15˚ 15˚ 15˚
15˚

Vertical adjustment screw/ 上下調節用螺釘
/ 

Stand
支座

Penyangga

Dual head oscillation fixing screw/  雙重搖頭固定螺釘

 Setting the horizontal airflow direction
Head oscillation center can be set at 5 positions
in intervals of 15 º.

 左右方向的風向設定
搖頭中心能以15°為間隔在5個方向上任意設定。

 

º
 

 Be sure to tighten the dual head oscillation fixing screw.
 雙重搖頭固定螺釘務必加以固定。
 

 Loosen the dual head
oscillation fixing screw,
adjust the horizontal
airflow direction, and
tighten the screw again. 

 旋鬆雙重搖頭固定螺釘

，

，
設定好左右方向上的風向
後    請將其重新收緊加以
固定。

  
 

 

Dual head oscillation
fixing screw 
雙重搖頭固定螺釘

 

Motor
馬達

 Setting the vertical airflow direction
Loosen the vertical adjustment screw, tilt the motor to the desired angle, and retighten the screw.

 上下方向的風向設定
旋鬆上下調節螺釘   按您的需要將馬達傾斜一定角度後再重新擰緊， 。

 
Motor
馬達

Setting range
設定可能範圍

Vertical adjustment screw
上下調節用螺釘

Attention
注意

งัวะรรวคอข
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สกรูยึดการสายแบบคู /

สกรูสำหรับปรับตามแนวตั้ง

   การตั้งทิศทางของลมที่พัดออกมาตามแนวนอนสามารถ
ตั้งศูนยกลางของตัวสายได 5 ตำแหนง โดยแตกตางกัน
ตำแหนงละ 15

   การตั้งทิศทางของลมที่พัดออกมาตามแนวตั้ง คลายสกรู
สำหรับปรับตามแนวตั้ง เอนมอเตอรตามมุมที่ตองการ
และขันสกรูสำหรับปรับตามแนวตั้งใหแนน

มอเตอร

มอเตอร

การตั้งชวง

สกรูสำหรับปรับตามแนวตั้ง

สกรูยึดการสายแบบคู

คลายสกรูยึดการสายแบบคูปรับ
ทิศทางของลมที่พัดออกมาตาม
แนวนอนแลวขันสกรูใหแนน

ตรวจสอบใหแนใจวาขันสกรูยึดการสายแบบคูแนนดีแลว
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1  Disengage the clips (5 pcs.) and remove the alignment pins. 
1  拆下卡夾（5 處）   拔出對位銷， 。
1

 

Cleaning and Disassembly/ 保養方法和拆卸方法
การทำความสะอาดและการถอดแยกชิ้นสวน / 

 If the guard can not be removed easily, use tools.
 難以拆下時請使用工具。
 
 

Remove the front guard.
拆下前護罩

Hook
鉤

2  Unhook the hook.
2  拆下鉤
2

 

Remove the blade.
拆下葉片

ถอดใบพัดออก

1  Loosen the blade fixing screws (2 pcs.).
1  旋鬆葉片定位螺釘（2 顆）。
1  

2  Remove the blade from the motor shaft. 
2  從馬達軸上拆下葉片。
2

 

Clip (5 places)
卡夾（5 處）

Motor shaft
馬達軸

Pin
銷子

Hook
鉤

Alignment hole
對位孔

Alignment pin
對位銷

Clip
卡夾

Blade
葉片

Blade fixing screw
葉片定位螺釘

Blade boss
葉片輪轂

(Cross-section) （截面圖）

Motor shaft
馬達軸

Blade fixing screw
葉片定位螺釘 Blade boss

葉片輪轂

1

2
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ถอดตะแกรงดานหนาออก

ถาตะแกรงถอดออกยาก ใหใชเครื่องมือชวย

ปลดตัวหน�บ (5 ตัว) และถอดสลักสำหรับปรับแนวออก

ถอดใบพัดออกจากแกนมอเตอร

รูสำหรับปรับแนว

ขอเกี่ยว

ขอเกี่ยว

ปลดขอเกี่ยว

สลักสำหรับปรับแนว

ตัวหน�บ

ใบพัด

ปุมบนใบพัด

สกรูยึดใบพัด

คลายสกรูยึดใบพัด (2 ตัว)

ตัวหน�บ (5 ตัว)

สกรูยึดใบพัด

(รูปตัดตามแนวขวาง)

ปุมบนใบพัด

แกนมอเตอร

แกนมอเตอร สลัก
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Red mark (A mark
for assembling) 

 

紅點（安裝時的一個記號）
เครื่องหมายสีแดง (เครื่อง
หมายสำหรับการประกอบ)

Loosen the guard fixing screws (4 pcs.).
旋鬆護罩固定螺釘（4 顆）

คลายสกรูยึด (4 ตัว)

Remove the rear guard.
拆下後護罩

 Loosen the guard fixing
screws on the motor. 

 Do not loosen the screws
(3 pcs.) inside. 

 請旋鬆馬達上的護罩固定螺釘。
 請勿旋鬆內側的螺釘（3 顆）。
 
 

 When reassembling, use the reverse
order of disassembling. 
安裝時    請按相反的順序操作， 。

 

Guard fixing screws
護罩固定螺釘

สกรูยึด

 Turn the rear guard left, align the
mounting hole and the guard fixing
screw, and pull the guard towards you. 

 將後護罩向左旋轉   使安裝孔與固定螺釘，
，對齊   並往身前拉。

 

Cleaning of blade, guards, and main body:
 Remove dirt with a cloth moistened with lukewarm
water or a household neutral detergent, and wipe
it dry after cleaning. 

葉片、擴罩與本體的清潔保養

 用軟布在溫水或廚房用中性洗滌劑中浸漬一下後絞
乾    擦去油污    並用乾布擦淨， ， 。

Guard fixing screws
護罩固定螺釘
สกรูยึดตะแกรง

รูยึด

Mounting hole
安裝孔

3

4
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อยาถอดสกรูที่อยูดานใน (3 ตัว)
คลายสกรูยึดตะแกรงบนมอเตอร

ถอดตะแกรงดานหลังออก

หมุนตะแกรงดานหลังไปทางดานซาย ปรับแนวรูยึด และสกรู
ยึดตะแกรง แลวดึงตะแกรงเขาหาตัว

การทำความสะอาดใบพัด ตะแกรง และตัวเครื่อง :
เช็ดฝุนออกดวยผาชื้นๆ ชุบน้ำอุน หรือผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เปนกลาง
และเช็ดใหแหงภายหลังทำความสะอาดแลว

เมื่อประกอบพัดลมใหปฏิบัติตามขั้นตอนตรงกันขามกับการถอด
แยกชิ้นสวน
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Installation Cautions/ 安裝注意事項
ขอควรระวังในการติดตั้ง / 

1

2

3

4

5

Never try to disassemble, service or modify
the fan.
不得進行拆卸  不得修理  改造‧、

、
、

、 、

、

This may cause fire, abnormal
activation, electric shock, or injury. 
否則會產生火花或動作異常    導致觸電，，

，

傷及人體等後果。

。

， 。

， 。

， 。

，

， ，
。

，，

。

。

。

。

。

。

Do not 
disassemble
嚴禁拆卸

For servicing, contact the store where you
purchased the fan. 
如需修理   請與銷售商家聯繫

 Do not operate the fan without the blade
and the guard installed. 

 不得在未裝葉片    護罩的狀態下運轉
 

Doing so may cause injury.
否則會傷及人體

 Always turn off the power at the breaker
when cleaning. 

 

 

 

 

 

保養時  應先切斷斷路器

 
 

Failing to do so may cause electric shock
or injury as the fan may activate suddenly. 
否則會出現意外動作傷及人體或引起觸電

 Do not damage the cord.
 不要損傷電源線
 
 

Doing so may cause electric shock, a
short-circuit or fire if used while damaged. 
電源線損傷後繼續使用會引起觸電
短路    引發火災

Prohibited
禁止

 If the power 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. 

 

 因為電源線破損的時候    非常危險    所以此時請 
委託販賣代理店    或者具有維修資格者進行更換

 

Do not damage, forcibly bend, twist, pull, put
a heavy object on, or bind the cord. 
電源線不得損傷    或過份彎曲    扭折    拉扯
不得在其上壓放重物或將其扎捆

 Do not immerse in or splash water on the fan.
 不得浸水  不得向風扇潑水
 

 

Doing so may cause fire due to short-circuit, or
electric shock. 
否則會造成電氣短路    引發火災或觸電事故

Prohibited
禁止

Do not wet
嚴禁濡濕

หามถอดแยกชิ้นสวน ซอมแซม หรือดัดแปลงพัดลม ระวังอยาใหสายไฟชำรุด

อยาพยายามงอ, บิด, ดึง, มัด, หรือวางของที่มีน้ำหนัก
มากบนสายไฟ เน��องจากจะทำใหสายไฟชำรุดได

การใชงานสายไฟที่ชำรุด อาจทำใหเกิดไฟไหม,
ไฟช็อต, หรือการลัดวงจรได

หากสายไฟที่จัดเตรียมไวชำรุดเสียหายตองไดรับการทดแทน
ใชคืนจากโรงงานผูผลิต ตัวแทนบริการ หรือผูเชี่ยวชาญใน
ดานน�้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ยงหรือการเกิดอันตราย

หามจุมพัดลมลงในน้ำ หรือทำใหพัดลมเปยกน้ำ
เปนอันขาด

เน��องจากอาจทำใหเกิดไฟไหมจากการลัดวงจร หรือไฟฟา
ช็อตได

หามถอดแยก
   ชิ้นสวน

อยา

อยา

อยาใหพัดลมเปยกน้ำ

เน��องจากอาจทำใหเกิดไฟไหม การทำงานผิดปกติ
ไฟฟาช็อต หรืออาจกอใหเกิดการบาดเจ็บได

หากตองซอมแซมพัดลม ใหติดตอกับรานที่ทานซื้อพัดลม

หากไมไดติดตั้งใบพัดและตะแกรง หามใชงานพัดลม
เด็ดขาด

เมื่อทำความสะอาด ตองปดสวิตชที่เบรคเกอรทุกครั้ง

มิฉะนั้นจะทำใหเกิดไฟไหม, ไฟฟาช็อต หรือ อาจกอ
ใหเกิดบาดเจ็บ เน��องจากการติดตั้งไมถูกตอง

เมื่อไมไดใชผลิตภัณฑน�้ (พัดลม) เปนเวลานาน ๆ
จะตองไมปลอยตัวผลิตภัณฑน�้ทิ้งไวเฉย ๆ ที่ผนัง แต
ควรที่จะถอดตัวผลิตภัณฑน�้ออกมาขางนอก เพื่อความ
ปลอดภัยและปองกันโอกาสที่อาจจะตกหลนลงมาได

When the product is no longer be used,
it must not be left in place but removed to
prevent it from possibly dropping.
爲了避免在萬一 的情況下産品掉落，

長期不使用本産品時，不得放置不管，

而應予以拆除。
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Specifications/ 規格
รายละเอียดตาง ๆ / 

Model No.

型號

รุน

Frequency 
of current
電流頻率
ความถี่ของ
กระแสไฟฟา

แรงดันของ
กระแสไฟฟา

ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา ความเร็ว น้ำหนัก

Current 
voltage
電流電壓

Power consumption

耗電量

Speed

速度

Weight

重量

[Hz] [V] [W] [R/M] [kg]

F-50KU1 50/60

110 136/198 1366/1535

13.0

120 147/208 1387/1583
127 157/224 1397/1610
220 156/213 1381/1563
230 160/219 1392/1588
240 168/- 1401/-

F-50KR1 50/60

110
H 134/185 1339/1501

13.1

M 105/137 1190/1193
L 94/112 1073/982

120
H 148/199 1363/1550
M 113/152 1245/1284
L 101/127 1137/1103

127
H 158/212 1375/1573
M 119/161 1269/1348
L 106/137 1182/1169

220
H 146/199 1346/1523
M 115/152 1206/1197
L 104/124 1082/979

230
H 156/208 1361/1545
M 118/158 1236/1256
L 107/132 1130/1046

240
H 163/- 1371/-
M 124/- 1261/-
L 113/- 1155/-

Insulation class E
絕緣等級E

วัตถุที่ใชทำเปนฉนวน E

Rated capacity: a.c. 110-127V 50/60Hz
額定功率 a.c. 220-240V 50Hz
อัตรา a.c. 220-230V 60Hz

50KU18981F.Page   7
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Check the problem according to the table below. If the problem can not be fixed, turn off the circuit breaker
first and then contact the store you purchased the fan from. 
請按照下表內容所示進行檢查    無法修復時    請務必切斷電源斷路器    然後委託銷售本產品的商店加以修理。 。， ，

Trouble?/ 出現故障時
วิธีการแกไขปญหา / 

 If the fan is left with the motor protection device activated, the fan repeats
starting and stopping.  Check the following items. 
 Is the power voltage normal?
 Is the ambient temperature normal? (If the temperature is higher than 
50ºC, the motor protection device may activate.) 

 After the cause has been removed, wait until the motor protection device resets
(approximately 30 minutes after the fan stops.) even if the temperature in the
motor is lowered, and confirm that the motor protection device does not reactivate. 

 If the cause is not clear, or the motor protection device activates frequently,
remove the power plug, or turn off the circuit breaker, and contact the store
from which you purchased the fan. 

 當馬達保護裝置一直處於動作狀態時    風扇就會反復旋轉－停機的過，

，
，

，

， ，

，

，

，程    請按下述項目所示進行檢查。

。 。

。

。
。

。

 。電源電壓是否正常

 環境溫度是否過高  （超過50℃時    馬達保護裝置往往就會動作   ）
 排除上述停機原因後    請等待一段時間    直到馬達內部的溫度降下來    馬達保護裝
置被解除（開機後大約經過30分鐘）    同時請再次確認馬達保護裝置已不再動作

 如停機原因不明    或檢查後馬達保護裝置依然動作    請務必拔下電源

插頭     或切斷電源斷路器    然後與銷售本產品的商店聯繫

 

 
 

 

  

 

Rotation stops
不旋轉

50KU18981F
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ตรวจสอบและแกไขปญหาตามตารางดานลาง ถาหากยังไมสามารถแกไขปญหาไดใหปดเซอรกิตเบรคเกอรกอน แลวจึงติดตอรานคาซึ�งทาน
ไดซื้อพัดลมมา

ถาหากพัดลมถูกทิ้งไวโดยอุปกรณปองกันมอเตอรทำงานและพัดลมเดินเครื่องสลับกับหยุด
ซ้ำไปซ้ำมาใหตรวจสอบที่รายการตอไปน�้

เมื่อไดขจัดสาเหตุขางตนแลว ใหรอจนกระทั�งอุปกรณปองกันมอเตอรรีเซท (ประมาณ 30 นาที
ภายหลังจากพัดลมหยุด) และจนอุณหภูมิของมอเตอรต่ำลง เพื่อใหแนใจไดวาอุปกรณปองกัน
มอเตอรจะไมเริ�มทำงานอีก)
แตถายังคงไมทราบสาเหตุที่แทจริง หรืออุปกรณปองกันมอเตอรยังคงทำงานอยูบอย ๆ ใหดึง
ปลั๊กออกปดเซอรกิตเบรคเกอร และติดตอรานซึ�งทานซื้อพัดลมน�้มา

แรงดันไฟฟาเปนปกติหรือไม ?
อุณหภูมิรอบขางเปนปกติหรือไม ? (ถาหากอุณหภูมิสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส อาจทำ
ใหอุปกรณปองกันมอเตอรทำงาน)

ไมหมุน
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