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

لباسشوییماشین ماشین  راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه عنوان: شماره فرم:  دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش 

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

چگونه در وضعیت شستن نرمال دو بار شست و  شرح ایراد ظاهری: NA-F150A3مدل: 

.شو کامل صورت گیرد  

 

 HA/Washing Machineگروه و محصول: 

 

 انجام شود.چگونه در وضعیت شستن نرمال دو بار شست و شو کامل  شرح ایراد ظاهری:

 را در نظر بگیرید.لیتر  99برای مثال: برنامه نرمال با حداکثر سطح آب 

 باشد.اولین حالت شست وشو برای شست و شوی چرخشی می 

 می باشد. کاملهدف: برای از بین بردن مواد شوینده از روی لباس ها بصورت 

 (pulsatorبرای از بین بردن مواد شوینده زیر پولی )همچنین  

 در فرآیند شستن قرار می گیرند. و لباس ها لباسشویی یک ساعت و ربع واگن را پر از آب می کند ینماشفرآیند: 

 دومین حالت شست و شوی کامل می باشد.

 در جهت بهبود عملکرد شستنهدف: 

 فرآیند:

  لیتر آب پر می شود. 66ظرف آب با 

  می چرخد.سپس پولی نیم درجه 

  لیتر اضافه خواهد شد. 99پس از آن آب تا 

  شود یم یکتحر یقهدق 3333حدود سپس. 

هرکدام ازشرایط زیر چیکار در موردی که مشتری در وضعیت شست وشوی کامل استفاده می کند لطفاً به مشتری توضیح دهید که در 

 کند:

 )برنامه مراقبت از نوزاد )برنامه شست و شوی کامل در حالت های شست و شوی یک و دو 

 ( شست وشوی  3و  2حالت های شست وشوی در ابتدا شست و شوی چرخشی سپس درشستن با سه مرحله شست و شو

 ( کامل

 حالت شست و شوی کامل را ترجیح داد لطفاً با استفاده از صفحه شماره دو نرم افزار برد را بنویسید.اگر مشتری استفاده از 

 

 استفاده کنید. waterfallهدف: انتخاب کنید که آیا می خواهید از شست وشوی 

 

 

 

 

 تنظیمات شست و شوی کامل
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 HA/Washing Machineگروه و محصول: 

 

 بصورت همزمان دکمه های زیر را فشار دهید. گام اول:

(off/on) + Preset + Spin 

 

 محتویات صفحه نمایش
 .چراغ شست وشو یک روشن می شود

  شود یداده م یشمانده نما یاز زمان باق یمقدار مجموعه ا

 (2-)پیش فرض کارخانه : 

 در شکل شماره یک مشاهده می کنید.

 را یکبار فشار دهید مقدار نشان داده شده مانند ترتیب زیر تغییر می کند. spinدکمه  اگر بعد از تنظیمات گام اول گام دوم:

 

بار صدا می دهد. سپس بصورت  6بوق  در اینصورت را فشار دهید (start/pauseرا دیدید دکمه ) 3-پس از اینکه مقدار  گام سوم:

 اتوماتیک دستگاه خاموش می شود.
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 HA/Washing Machineگروه و محصول: 

 

 

 آیتم توضیحات مشخصات مقادیر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوئیچ ورودی

[Spin]+[Preset] 
 دکمه های باال را بصورت همزمان فشار دهید.

 را فشار دهید. [power ON/OFF]دکمه 

 محتویات صفحه نمایش
 .چراغ شست وشو یک روشن می شود

 یشمانده نما یاز زمان باق یمقدار مجموعه ا

 شود یداده م

 (2-)پیش فرض کارخانه : 

 یک مشاهده می کنید.در شکل شماره 
را فشار دهید مطابق  [Spin]بعد از اینکه طبق دستورالعمل دکمه 

 تغییر می کند. 3-دستورالعمل زیر مقدارش به 

 
نیز  یگرد یماتو در تنظ شنیده می شودزنگ مرجع  یصدا در 

 زنگ می خورد.
را فشار دهید  [start/pause]بعد از اینکه مقدار مشخص شد دکمه 

ثانیه  430ثانیه روشن و  430} می خواند مقدار حافظه را از صدای زنگ 

 بار{ 6خاموش تا 

 دستگاه خاموش می شود.و سپس 

مقدار در  به اتمام می رسدزمانی که تنظیمات بدون فشار دادن  دکمه 

 ذخیره نمی شود. ونوشته  ،حافظه
 

 چک سرویس

 دستورالعمل تنظیمات (1)

 

 یمعملکرد تنظ یاتجزئ( 2

 Mode جزییات عملکرد شرایط مشاهده شده

 نشانه ای از روند

 نشانه حالت شست وشو

استفاده از حالت 

شست و شوی 
waterfall 

-2 

استفاده از شستن 

pooling  یا

pouring   بجای

شستن 
waterfall 

-3 

 روشن می شود.[min][0][Time Left]در طی نوشتن زمان 

انتخاب کنید که آیا می خواهید از شست 

 استفاده کنید. waterfallوشوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinse Type 

 

 خالصه


