
Operating Instructions

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

Thank you very much for choosing Panasonic Ventilating Fan.

Ventilating Fan

FV-10EGK1T  
FV-15EGK1T    

Model No.Bathroom Type

คู่มือการใช้งาน

พัดลมระบายอากาศ

รุนพัดลมสำหรับหองนำ้

ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งที่เลือกใชงานพัดลมระบายอากาศพานาโซนิค

กรุณาอานคำแนะนำตาง ๆ เหลานี้อยางละเอียดกอนที่จะทำการติดตั้งใชงาน หรือซอมบำรุงพัดลมระบายอากาศพานาโซนิค  
หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจทำใหบาดเจ็บและ/หรือความเสียหายตอทรัพยสิน ซึ่งในกรณีนี้จะไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน  
และโปรดเก็บรักษาคูมือเลมนี้ไวสำหรับอางอิงในอนาคต
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The following instructions should be strictly observed in order to prevent injury to the users and other people, or 
damage to property.

The degrees of injury or damage that can be occurred when the instructions are ignored and if the product is not
used properly have been classified and described by the following indications.

Warning

Caution

Those things shown in this column indicate that there is possibility of
causing death or severe injury.

Those things shown in this column indicate that there is possibillity of
causing injury to the users or damage.

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

This symbol indicates the item is  "PROHIBITED"  to do.

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

This appliance is not intended for use by parsons (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 respons ible for their safety.Children should be 
supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Warning

SYMBOL INSTRUCTIONS

OPERATING SAFETY INSTRUCTIONS  
 

คำแนะนำสัญลักษณ์

คู่มือสำหรับการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

เพื่อการใชงานที่ไดผลและปลอดภัยที่สุด ควรทำตามคำแนะนำตางๆ เหลานี้อยางเครงครัด เพื่อที่จะปองกันอันตรายการบาดเจ็บตางๆ 
ตอผู ใชงานและบุคคลอื่นๆ หรือความเสียหายตอทรัพยสิน

ลำดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ หรือความเสียหายตอทรัพยสิน สามารถเกิดขึ้นไดหากไมปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไวตาม
ประเภทที่แยกไว

คำเตือน

คำเตือน

ขอควรระวัง

สัญลักษณนี้ หมายถึง อาจเกิดอันตรายรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิต

สัญลักษณนี้ หมายถึง อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายตอทรัพยสินได

ลำดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ หรือความเสียหายตอทรัพยสินสามารถเกิดขึ้นได หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุตามประเภทที่แยกไว

สัญลักษณนี้ หมายถึง “หามกระทำ”

สัญลักษณนี้ หมายถึง ขอบังคับ ตองปฏิบัติตามขอกำหนดอยางเครงครัด

เครื่องนี้ไมได ใชสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความพิการทางรางกาย ทางจิตใจ หรือขาดประสบการณและความรู 
นอกจากมีการควบคุมหรือแนะนำการใชเครื่องโดยผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย
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OPERATING  SAFETY  INSTRUCTIONS  (CONTINUED) 

Caution

Warning

Do not disassemble the unit for reconstruction.
It may cause fire or electric shock.
Repairing should be serviced by authorized
service center.

Do not spray or clean this product directly with
water or other liquid:
Otherwise, a short circuit or an electric shock
may occur.

Make sure that its power switch is set to "OFF"
before you touch this product.
Otherwise, an electric shock may occur.

Do not switch this product on or off in case of gas
leakage :
Otherwise, the electric spark may result in an explosion.

This product must be properly and reliably 
grounded.

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

Use this product at the rated voltage and frequency
indicated on the name plate.

Do not allow water to contact electrical part
such as motors or switches.

When this product no longer be used.  it must not be left In place but removed to prevent  it from possibly 
dropping.

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

คำเตือน

หามถอดหรือแยกชิ้นสวนเพื่อประกอบใหม อาจทำใหเกิด
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาชอต การซอมแซมควรทำโดยศูนย
บริการที่ไดรับการรับรองอนุญาตอยางถูกตอง

หามพนสเปรย หรือทำความสะอาดเครื่องโดยตรงดวยน้ำ
หรือของเหลวอื่น มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟาลัดวงจร หรือไฟดูด

ตรวจดูวาสวิตซเปดปดอยูที่ OFF กอนสัมผัสตัวเครื่อง
มิฉะนั้นอาจถูกไฟดูด

หามเปดหรือปดสวิตชเครื่องหากเกิดกาซรั่ว มิฉะนั้นประกายไฟ
อาจทำใหเกิดการระเบิด

ขอควรระวัง

ผลิตภัณฑนี้ตองติดตั้งสายดิน

หามจุมใบพัด หรือชิ้นสวนเรซินลงในน้ำรอนเกินกวา
60 องศาเซลเซียส

หามใหชิ้นสวนที่เกี่ยวกับไฟฟา เชน มอเตอร หรือสวิตช
สัมผัสโดนน้ำ

เมื่อไมได ใชผลิตภัณฑนี้ (พัดลม) เปนเวลานาน ๆ จะตองไมปลอยตัวผลิตภัณฑนี้ทิ้งไวเฉย ๆ ที่ผนัง แตควรที่จะถอดตัวผลิตภัณฑ
นี้ออกมาขางนอก เพื่อความปลอดภัยและปองกันโอกาสที่อาจจะตกหลนลงมาได

หามใชน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ทินเนอร หรือสารเคมี
ใด ๆ เพื่อทำความสะอาดพัดลมระบายอากาศ

ใชผลิตภัณฑนี้ใหตรงกับแรงดันไฟฟาและความถี่ที่ระบุไวที่
ฉลากบนเครื่อง

คู่มือสำหรับการใช้งานเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)



Caution

OPERATING  SAFETY  INSTRUCTIONS  (CONTINUED)

OPERATION

MAINTENANCE

If the supply cord is damaged,  it must be replaced 
by the manufacturer or its service agent
or similarly qualified person in order to avoid
a hazard.

This fan must be installed by qualified technician.
Otherwise,  it is possible to drop down.

Caution

Disconnect the power supply until blade is
stationary before cleaning and maintenance.

Never use petrol,benzene,thinner or any other
such chemicals for cleaning the ventilating fan.

OFF
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การติดตั้ง

การบำรุงรักษา

ขอควรระวัง

หากสายไฟชำรุด ตองทำการเปลี่ยนโดยผูผลิตหรือ
ศูนยบริการ หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อปองกัน
อันตราย

พัดลมนี้ตองติดตั้งโดยชางที่มีความชำนาญ มิฉะนั้นอาจ
พลัดหลนลงมาได

Louver
บานเกล็ด

Power switch
(Not Included)

OFF/ON switch
แผงสวิตช(ลูกคาจัดเตรียม)

สวิตช ปด/เปด
OFF/ON switch

ON

OFF

Ventilation

Stop

การระบายอากาศ

สวิตช ปด/เปด

เปด

ปดหยุดการทำงาน

When feeling cold by ventilation,  turn off power switch.

เมื่อรูสึกวาอุณหภูมิเย็นลง  ใหปดสวิตชพัดลม

 Fan body

Blade

ตัวพัดลม

ใบพัด

ขอควรระวัง

กอนที่จะทำความสะอาดและบำรุงรักษาใด ๆ นั้นใหถอด
การเชื่อมตอของตัวพัดลมกับแหลงจายกระแสไฟฟาหลัก 
จนกระทั่งใบพัดหยุดนิ่ง

หามใชน้ำมันเบนซิน ทินเนอร หรือสารเคมีใด ๆ ก็ตาม
ในการทำความสะอาดพัดลมระบายอากาศ

ปด

คู่มือสำหรับการใช้งานเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)



MAINTENANCE  (CONTINUED)

Caution

Do not allow water to contact electrical part
such as motors.

Do not take out the blade for cleaning.

Wear plastic gloves during cleaning may avoid accidents.

Once every one month

Once every three months

Remove the louver as shown in the figure.

Louver

Handle

Clean the louver surface with a soft dry cloth.

Clean the dirt from louver, fan body and blade as shown below.

Rinse the louver with water , and then dry it with a soft dry cloth
or leave it air dry.

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

หามไมใหน้ำสัมผัสถูกชิ้นสวนอุปกรณทางไฟฟา เชน
มอเตอร สวิตช

หามจุมหรือแชใบพัดหรือสวนประกอบอื่น ๆ ที่เปนพลาสติก
ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกวา 60 องศาเซลเซียส

หามถอดใบพัดไปทำความสะอาด

ทำความสะอาดเดือนละครั้ง

ทำความสะอาด3เดือนตอครั้ง

ทำความสะอาดบานเกล็ดดวยผานุมไมเปยกนำ้

ทำความสะอาดสิ่งสกปรกจากตัวบานเกล็ด  ตัวพัดลมและใบพัดดังรูปที่แสดงขางลาง

บานเกล็ด

หูจับ

สวมใสถุงมือพลาสติกทุกครั้งที่ทำความสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

ถอดตัวบานเกล็ดออกดังรูป
ลางบานเกล็ดดวยน้ำ และเช็ดใหแหงดวยผานุม หรือตากใหแหง

การบำรุงรักษา (ต่อ)



Wipe the dust off the fan body with a soft cloth.
Finally,replace the louver. 

เช็ดสิ่งสกปรกออกจากตัวพัดลมดวยผานุม จากนั้นติดตั้งบานเกล็ด
กลับเขาไป

10EGK1464A
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