
 خدمات پس از فروش پاناسونیک فرم توصیه های فنی کد فرم:

ماشین لباسشویی راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروهعنوان:  شماره فرم:  دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش 

 PMMAFارائه کننده:  تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش تاریخ ایجاد: 

 ,NA-F135X1/A1 series, F135X4/A4 seriesمدل: 

F135V5/x5,A5 series,NA-FS16G4 series,FS16V5 

series 

دستورالعمل برای استفاده از گریس واحد ایراد ظاهری:  شرح

 متعلقات 
 HA/Washing Machineگروه و محصول: 

 

ماشین لباسشویی: دستورالعمل استفاده از گریس برای متعلقات مسئله  

قات دارد (متعل: لرزش، چرخش نا متعادل )یا موارد دیگر که احتیاج به تعویض واحد شرح ایراد ظاهری  

 متعلقات برای ماشین لباسشویی هایی که مدل آن ذکر شده است این دستورالعمل ها برای استفاده از گریس در واحدهای: دستورالعمل

 می باشد لطفاً از این روش برای دیگر ماشین های شست و شو استفاده نکنید.

 

محل 8محل هایی که برای گریس زدن مشخص شده است:   

 

 موقعیت روی بدنه نگه دارنده 4بخش باالیی :  (1

)به رنگ زرد  Damper Grease No.28A اسم گریس: 

 روشن(

 ZM0F005Tشماره فنی گریس: 

 

 
 
 Aمحل روی سوکت خروجی وان  4:  بخش پایینی (2

 )به رنگ آبی( CVT-1Bاسم گریس: گریس 

 ZM0L002Tشماره فنی گریس: 
 

 

 محل هایی که برای گریس زدن دربخش باالیی هستند در عکس زیر نشان داده شده اند.

 نشان داده شده استفاده نمایید. OKمقدار گریس استفاده شده هم نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد در حدی که در عکس با 

 

 



 خدمات پس از فروش پاناسونیک فرم توصیه های فنی کد فرم:

ماشین لباسشویی راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروهعنوان:  شماره فرم:  دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش 

 PMMAFارائه کننده:  تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش تاریخ ایجاد: 

 ,NA-F135X1/A1 series, F135X4/A4 seriesمدل: 

F135V5/x5,A5 series,NA-FS16G4 series,FS16V5 

series 

دستورالعمل برای استفاده از گریس واحد ایراد ظاهری:  شرح

 متعلقات 
 HA/Washing Machineگروه و محصول: 

 
 

 

 نقطه زیر اکیداً ممنوع می باشد. 3نکته مهم: زدن گریس به 

 

 (لطفاً عکس سمت چپ را ببینیدقدم نهایی)

 یهشلنگ تخل یبسته بند) یدنگه دار یحصح یترا در موقع یرز یهشلنگ تخل الف(

 (دور 2 یرز

 یدکن یبررس یهتخلمحل را در  یسگرب( 

 اگر گریس پاک شده است لطفاً دوباره آن را اعمال کنید 

 )به رنگ زرد روشن( Cosmoاسم گریس: گریس 

 ZM0E003Tشماره فنی: 

 g 1.2-1.0مقدار: 

 Aتله هوایی خروجی لوله روی  Daibondج( اعمال 

 هوایی بطور کامل  مونتاژ شیلنگ تخلیه روی تله

 یدقرار ده ییرا در مرکز تله هوا یرهگسپس، 

 (به رنگ زرد)Daibond  :Daibond#1880Cاسم 

 ZM0Y007Tشماره فنی: 

 g 0.3-0.1مقدار: 

 

 

 

 


