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

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: 

 HA/Washing Machineگروه و محصول:  چگونگی تست  مدل، عملکرد و پیغام خطا شرح ایراد ظاهری:  NA-F100A1, F115X1, F135X1, NA-FS14X3مدل: 

 

چگونه مدل و عملکرد و پیغام خطا را چک کنید لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید. : مسئله  

 لطفاً دستورالعمل زیر را دنبال کنید.

 

  

 

 قرار دهید. "off"روی حالت مانند شکل یک وضعیت دستگاه را  (1

 را فشار دهید و نگه دارید. "Wash"و   "water level"با یک دست هر دو دکمه   (2

 دکمه پاور را جهت روشن کردن دستگاه فشار دهید. (3

 نشان داده شده است. 2انگشت تان را ازروی دکمه پاور بردارید همانطور که شکل شماره  (4

 فشاردهید. ثانیه 3ظرف  را "Water Level" دکمه جهت تنظیم دستورالعمل دلخواه (5

 ( چک کنید.(A,B,C,E,M,G,H)محتویات فشار دادن دکمه ها بصورت گام به گام )

 

 

 

 

 

Test Mode 
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 WATERتعداد دفعاتی که دکمه  چک روش  چک محتوا وضعیت المپ روشنایی شرایط عملیاتی

LEVEL .را باید فشار دهید 
بار صدای بوق  3زمانی که بعد از 

می یابد المپ ها خاموش و اتمام 

روشن می شوند و صفحه نمایش 

باقیمانده زمان را نشان می دهد. 

بعد از اینکه عملیات اتمام یافت 

 باقیمانده زمان را نشان می دهد.

 

 بعد از اتمام چرخه بوق می زند.

 نمایشگر تایمر

بصورت اتوماتیک خاموش می 

 شود.

A 0 

وجود ندارد،  اگر داخل لوله آب

عملیات شست و شو همچنان 

 ادامه می یابد

اگر برد معیوب شود پیغام خطای 

"H05" .نمایش داده خواهد شد 
 

 B 1 عملیات شست و شو

در حین عملیات چرخش عملکرد 

 را چک نمایید. SFوLidسوئیچ 

روشن "درب در حال کار سوئیچ 

  "شدن

 چرخشی عملیات

 Lid/SFسوئیچ 
C 2 

را جهت تنظیم  "Wash" دکمه 

L0  )حالت اولیه( »L1 (1- درجه

 باالتر از سطح آب(

را جهت  "Start/Pause"دکمه 

 تایید فشار دهید.

 

با توجه به مقداری مقدار آب را 

تنظیم  که تشخیص می دهید،

 کنید.

E 3 
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یا  PCBدر این مورد برای تعویض 

 شکل. Vحرکت تسمه 

تنظیم کنید  Vوضعیت تسمه را به 

که حالت اولیه کششی خود را 

 داشته باشد.
را نشان  "b0"پیغام صفحه نمایش

 "Start/Pause"می دهد دکمه 

را یکبار فشار دهید، آن باید بعد از 

شنیده شدن شش بار فشار دهید 

 تا بدرستی تنظیم شود.

 

تنظیم کردن حالت کششی اولیه 

 تسمه 
M 4 

را باید  "E"  نمایشگر در ابتدا 

 را  "Wash"نشان دهد دکمه 

فشار دهید تا آخرین پیغام خطا را 

نمایش دهد و یرای اینکه به حالت 

اولیه بازگردد دوباره دکمه 

"Wash" .را فشار دهید 

اگر هیچگونه پیغام خطایی در 

گذشته اتفاق نیفتاده باشد حرف 

"H"  یا"U"  بصورت متناوب به

 چند بار نشان داده می شود.

اگر هیچ پیغام خطایی اتفاق 

را  "00"نیفتاده باشد نمایشگر 

 نشان می دهد.

 

در شکل  Eآخرین بار پیغام خطای 

بصورت مقابل نشان داده شده 

 است.

G 5 

را نشان می دهد  Cمایشگر حرف ن

را جهت تغییر  Washابتدا، دکمه 

 عملکرد زمانی یکبار فشار دهید.

یکبار فشار دهید: نمایشگر  

 را نشان می دهد. "1000.100"

دو بار فشار دهید: نمایشگر 

 را نشان می دهد. "10.1"

 

 H 6 زمان عملکرد را نشان می دهد.

 


