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ข้อข้อบัคณุท่ี่�ที่า่นเล่อกใช้็ผ้ลต่ภัณัฑ์์น่ �
- โปรดอา่นคูม่่อการใช้็งานและการต่ดตั �งโดยละเอ่ยด 

ก่อนการใช้็งาน เพ่ื่�อประสท่ี่ธ่ิภัาพื่และความปลอดภัยัสงูสดุ
- โปรดเก็บัคูม่่อเลม่น่ �ไว้อ้างอ่งในอนาคต

การอา่นคูม่่อการใช้็งานน่ �เป็นส่�งสำาคญั

AWW9901CA2C0-0C0

คู่่�มืือการใช้้งาน & 
การติดิติ้ �ง

เคู่รื�องซ้ักผ้้าและอบผ้้าให้้แห้้ง  
(สำำาห้ร้บใช้้ภายในบ้าน)

รุ�น NA-S106FR1
NA-S106FC1 NA-S96FC1



 zห้ากสำายไฟฟ้าช้ำารุด ต้ิองให้้ผ้่้
ผ้ลิติ ห้รือติว้แทนฝ่� ายบริการ 
ห้รือบุคู่คู่ลท่�ม่ืคุู่ณสำมืบต้ิิ
คู่ล้ายก้นเป็็นผ้่้เป็ล่�ยน เพื่ื�อ
ห้ล่กเล่�ยงอ้นติราย

  ข้้อคู่วรระว้งเพื่ื�อคู่วามืป็ลอดภย้

อาจทำาให้้เกดิการบาดเจบ็สำาห้ส้ำห้รือถึงึแก�ช่้วติิได้

อาจทำาให้้เกดิไฟไห้ม้ืห้รือไฟช็้อติ

 ข้้อคู่วรระว้ง

อย�าป็ล�อยให้้เดก็ใช้้งานเคู่รื�องโดยลำาพื่ง้
 zเคร่�องใช้็ไฟฟ้าน่ �ไมไ่ด้ม่จดุประสงค์เพ่ื่�อใช้็โดยบัคุคล (รวมถึงึ
เดก็) ท่ี่�ด้อยความสามารถึที่างกายภัาพื่ ที่างประสาที่สมัผ้สั ห้ร่อ
ที่างจ่ตใจ ห้ร่อข้าดประสบัการณ์และความรู้ เว้นแตว่า่ได้รับัการ
ควบัคมุดแูล ห้ร่อการสอนเก่�ยวกบััการใช้็เคร่�องใช้็ไฟฟ้า โดย
บัคุคลผู้้ รับัผ่้ดช็อบัตอ่ความปลอดภัยัข้องบัคุคลเห้ลา่นั �น

 zเดก็ควรได้รับัการดแูลเพ่ื่�อให้้แนใ่จวา่จะไมเ่ลน่เคร่�องใช้็ไฟฟ้า

การติ้ �งคู่�าล็อกป้็องก้นเดก็ (ห้น้า 30)

เป่ด

กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

ห้้ามืจบ้ ข้ณะมืือเป่็ยก

เส่ำยบป็ล้�กให้้แน�น

ห้้ามืจบ้ห้รือดงึสำายไฟ

ห้้ามืใช้้

ช็ำารุด

ห้้ามืใช้้
ตวัแปลงปลั�กไฟ

สายตอ่
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 ข้้อคู่วรระว้ง

อาจทำาให้้เกดิคู่วามืเส่ำยห้าย

ในกรณ่ท่�เกดิคู่วามืข้้ดข้้องห้รือสำายไฟช้ำารุด ให้้ห้ยุด
ใช้้งานและติดิติ�อช้�างไฟฟ้า

ในการติดิติ้ �งแท�งสำายดนิอย�างป็ลอดภย้ 
คู่วรติดิติ�อช้�างไฟฟ้าเพื่ื�อติดิติ้ �งเต้ิาร้บให้มื�

 ใช้้เต้ิาร้บท่�เห้มืาะสำมืก้บเคู่รื�องน่ �

(ตวัอยา่ง)

 zรูปร่างข้องปลั�ก รูปร่างข้องเต้ารับั และอตัราการใช้็ไฟฟ้า 
จะแตกตา่งกนัไปตามภัมู่ภัาค

ฝุ่� นท่�สำะสำมือาจทำาให้้เกดิ
เพื่ลิงไห้ม้ื

เช้ด็ป็ล้�กไฟด้วยผ้้าแห้้ง 
เป็็นป็ระจำา

เกบ็ให้้ห้�างจากว้ติถุึไวไฟ

ห้้ามืถึอดแยก ซั�อมืแซัมื ห้รือดด้แป็ลง
เคู่รื�องซ้ักผ้้าน่ �ด้วยตินเองโดยเดด็ข้าด

เมืื�อใช้้งานแอป็ “Panasonic SmartApp+” 
(สาเห้ตขุ้องการที่ำางานผ่้ดปกตเ่น่�องจากคล่�นว่ที่ยจุากตวัเคร่�อง) S106FR1

 zรักษาระยะห้า่งจากสว่นยดึข้องเคร่�องกระตุ้นห้วัใจ
อยา่งน้อย 15 ซัม.
 z เก็บัให้้ห้า่งจากอปุกรณ์ที่างการแพื่ที่ย์และอปุกรณ์ควบัคมุ
อตัโนมตั่ (ประตอูตัโนมตั ่สญัญาณเต่อนไฟไห้ม้ ฯลฯ)
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อาจทำาให้้เกดิไฟไห้ม้ื (เพื่ื�อคู่วามืป็ลอดภย้ในการใช้้งานเคู่รื�องซ้ักผ้้า)

 ข้้อคู่วรระว้งเพื่ื�อคู่วามืป็ลอดภย้ (ตอ่)

อย�าอบแห้้งผ้้าท่�เปื็�อนสำารไวไฟ

กำาลงัอบัแห้้ง
 zห้้ามนำาผ้้าท่ี่�เป่�อนนำ �ามนัปรุงอาห้าร อะซัโ่ตน แอลกอฮอล์ เบันซัน่ 
นำ �ามนัก๊าด นำ �ายาข้จดัคราบั นำ �ามนัสน แวก็ซ์ั นำ �ายาข้จดัคราบัแวก็ซ์ั 
และนำ �ามนัเคร่�องสำาอางเข้้าไปอบัแห้้งในเคร่�องอบัผ้้าแม้วา่จะซักัแล้ว
ก็ตาม

นำาสำิ�งข้องในกระเป๋็าเสืำ �อผ้้าออกมืาให้้ห้มืด
 zตรวจดแูละนำาส่�งข้องในกระเป๋าเส่ �อผ้้าออกมาให้้ห้มด
ก่อน โดยเฉพื่าะอยา่งย่�งไฟแช็็กและไม้ข่้ดไฟ  
เพื่ราะอาจที่ำาให้้เก่ดเพื่ลง่ไห้ม้

อย�าอบแห้้งว้สำดุท่�ทำาจากยาง ฯลฯ

กำาลงัอบัแห้้ง
 zอยา่อบัแห้้งโฟมยาง (โฟมลาเที่ก็ซ์ั) ห้มวกอาบันำ �า ผ้้ากนันำ �า ผ้้าใบั
กนันำ �า วสัดซุับััยาง และผ้้าห้ร่อห้มอนบัทุ่ี่�ซับััยางไว้ด้านใน วสัดุ
เห้ลา่น่ �อาจที่ำาให้้เคร่�องอบัผ้้าเสย่ห้าย

 zอยา่อบัผ้้าท่ี่�ยงัไมไ่ด้ซักั

นำาเศษใยผ้้าท่�สำะสำมือย่�ติามืเคู่รื�องออก โป็รดส้ำงเกติสำิ�งติ�อไป็น่ �

 zห้ากคณุห้ยดุเคร่�องก่อนส่ �นรอบัการอบัแห้้ง ให้้
นำาผ้้าออกและกระจายผ้้าที่นัท่ี่ เพ่ื่�อให้้ความร้อน
ถ่ึายเที่ออก

 zอยา่อบัแห้้งผ้้าในเคร่�องห้ากม่การใช้็สารเคม่ที่าง
อตุสาห้กรรมสำาห้รับัที่ำาความสะอาด

 zไมค่วรจา่ยไฟเคร่�องอบัผ้้าผ้า่นอปุกรณ์สว่ตช่็�ง
ภัายนอก เช็น่ เคร่�องตั �งเวลา ห้ร่อไมค่วรเช่็�อมตอ่
เคร่�องอบัผ้้ากบััวงจรท่ี่� 
การไฟฟ้าเป่ดและป่ดเป็นประจำา

 ข้้อคู่วรระว้ง
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 มืาติรการป้็องก้น

อาจทำาให้้เกดิการบาดเจบ็

อาจทำาให้้เกดินำ �าร้� ว

คู่วรระม้ืดระว้งเพื่ื�อไมื�ให้้ห้น่บนิ �วมืือ

ห้้ามืส้ำมืผ้้สำเมืื�อเคู่รื�องร้อน

ห้้ามืป่็นบนเคู่รื�องใช้้ไฟฟ้า

ติดิติ้ �งเคู่รื�องใช้้ไฟฟ้าให้้ถึ่กต้ิอง

ฝาป่ดเป่ดออกเตม็ท่ี่�

 zจะต้องไมต่่ดตั �งเคร่�องซักัผ้้าไว้ห้ลงัประตทู่ี่�
ลอ็กได้ ประตเูล่�อน ห้ร่อประตทู่ี่�ม่บัานพื่บัั
อยูต่รงข้้ามกบััเคร่�องซักัผ้้า และห้้ามเป่ดฝา
เคร่�องซักัผ้้าออกจนสดุ 

ปิ็ดก๊อกนำ �าห้ล้งจากใช้้งานเสำร็จแล้ว ใช้้ท�อชุ้ดให้มื�ท่�ม่ืมืาพื่ร้อมืก้บเคู่รื�องใช้้ไฟฟ้า
 zต้องใช้็ที่อ่ช็ดุให้มท่่ี่�ม่มา 
พื่ร้อมกบััเคร่�องใช้็ไฟฟ้า 
และไมค่วรใช้็ที่อ่ช็ดุเก่า

 � สำาห้รับันำ �าห้นกัสงูสดุข้องผ้้าแห้้งและแรงดนันำ �าจากก๊อก โปรดด ูห้น้า 63
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 ข้้อคู่วรระว้งเพื่ื�อคู่วามืป็ลอดภย้ (ตอ่)

 มืาติรการป้็องก้น
อาจทำาให้้เกดิคู่วามืเส่ำยห้าย

ติ้ �งให้้ห้�างจากคู่วามืร้อนและแสำงแดด
สำ�องถึงึโดยติรง

ถึอนพุื่กก�อนการใช้้งานเคู่รื�อง

ห้้ามืก่ดข้วาง ห้้ามืใช้้นำ �าร้อน
 z ห้้ามม่พื่รมก่ดข้วาง 
ช็อ่งเป่ดระบัายอากาศ

สงูกวา่ 50 ºC

ใช้้สำำาห้ร้บเสืำ �อผ้้าท่�สำามืารถึซ้ักก้บเคู่รื�องได้เท�าน้ �น

 zเคร่�องใช้็ไฟฟ้าน่ �ม่วตัถึปุระสงค์สำาห้รับัใช้็ภัายในบ้ัาน 
เคร่�องใช้็ไฟฟ้าน่ �ไมไ่ด้ม่วตัถึปุระสงค์ท่ี่�จะนำาไปประยกุต์ใช้็งานสถึานท่ี่�อ่�น เช็น่:
 - พ่ื่ �นท่ี่�ประกอบัอาห้ารข้องพื่นกังานในร้านค้า สำานกังาน และ
สถึานท่ี่�ปฏ่ิบัตั่งานอ่�นๆ
 - บ้ัานไร่
 - ใช้็งานโดยลกูค้าในโรงแรม โมเตล็ และสภัาพื่แวดล้อมท่ี่�เป็นแบับัท่ี่�พื่กัตา่งๆ
 - ท่ี่�พื่กัประเภัที่ห้้องพื่กัพื่ร้อมอาห้ารเช้็า
 -สว่นข้องพ่ื่ �นท่ี่�สาธิารณะในห้้องช็ดุ ห้ร่อในห้้องซักัผ้้าท่ี่�ซักัด้วย 
เคร่�องอตัโนมตั่

ห้้ามืซ้ักเสืำ �อผ้้าท่�เติม็ืไป็ด้วยนำ �าม้ืน โป็รดป็ฏิบิต้ิติิามืคู่ำาแนะนำา

 z ในกรณ่ท่ี่�นำ �ายาปรับัผ้้านุม่ห้ร่อผ้ลต่ภัณัฑ์์ใกล้
เค่ยงกนั ให้้ปฏ่ิบัตั่ตามคำาแนะนำาท่ี่�แจ้งบันบัรรจุ
ภัณัฑ์์ข้องนำ �ายาปรับัผ้้านุม่6



150
MAX100

50

ชื้�อช้ิ �นสำ�วน

 การติรวจเช้็คู่เคู่รื�องซ้ักผ้้า

ถึาดใสผ่้งซักัฟอก (ห้น้า 12)

อุป็กรณ์เสำริมื

แผ้งควบัคมุ
(ห้น้า 10)

ถึงัซักัฝาป่ด

ข้อบัยางฝาป่ด

ฝาป่ดตวักรองนำ �าท่ี่ �ง 
(ห้น้า 34)

บัานพื่บัั

ข้าตั �งปรับัได้
(ห้น้า 47)

 � ข้้อตอ่ที่อ่นำ �า (1) (ห้น้า 49)  � ฝาป่ดที่อ่ (4) (ห้น้า 47) 

 � ที่อ่นำ �าเข้้า (1) (ห้น้า 48, 49)  � แผ้น่ป่ดใต้เคร่�อง (1) / สกรู (1) (ห้น้า 46) 

  

ที่างนำ �าเข้้า (ห้น้า 49)

พื่กุ (ห้น้า 47)ที่อ่นำ �าท่ี่ �ง
(ห้น้า 48, 49)

สายไฟและปลั�ก*

*  รูปร่างข้องปลั�กจะ แตกตา่งกนั
ตามภัมู่ภัาค
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 ก�อนเริ�มืใช้้เคู่รื�องซ้ักผ้้า

การเติร่ยมืการซ้ัก

 ติรวจเช้็คู่ผ้้าก�อนซ้ัก

กลบััด้าน

ผ้้าท่ี่�นา่จะเก่ดข้ยุ

 zศกึษาฉลากการดแูลผ้้า

 zควรแยกซักัผ้้าข้าวและผ้้าสต่ก

ผ้้าข้าว

ผ้้าส่

 zข้จดัคราบัท่ี่�เป่�อนก่อนซักั

ห้มายเห้ตุ

 zแนะนำาให้้ใช้็โปรแกรม “Stain Master+” 
(ห้น้า 16, 17) เพ่ื่�อข้จดัคราบั

ก�อนใสำ�ผ้้าลงในถึง้ซ้ัก

 zนำาวตัถึอุ่�นออกจากผ้้าท่ี่�จะซักั  zใช้็ถึงุผ้้าตาข้า่ยสำาห้รับัผ้้าท่ี่�บัอบับัางและผ้้า
ช่็ �นเลก็

อยา่ใสป่ร่มาณมากเก่นไป
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ผ้้าท่�ไมื�สำามืารถึซ้ักห้รืออบแห้้งได้

ผ้้าท่�ไมื�สำามืารถึซ้ักห้รืออบแห้้งได้

ห้นงั/ข้นสตัว์ ผ้้าไห้ม ผ้้าเรยอน และผ้้าคู
โปร (ผ้้าไห้มสงัเคราะห์้)

ถึงุซักัผ้้า 
ท่ี่�ม่จำาห้นา่ยที่ั�วไป

ห้มวกท่ี่�ม่วสัดแุข้็ง

อื�น ๆ ... 

 z ส่�งข้องท่ี่�ม่รอยยบััและนนู

 z ผ้้าเครป

 z เส่ �อผ้้าท่ี่�เส่ยรูปได้ (เส่ �อ
คลมุเบัลเซัอร์ เนคไที่ ช็ดุ
เดรส ฯลฯ)

 z ผ้้ากำามะห้ย่�

เบัาะ ห้มอน ฯลฯ เส่�อยรู่เที่น/ท่ี่�บัดุ้วยยาง 
ห้ร่อเส่�อท่ี่�ม่ความห้นา

ผ้้าอ้อมสำาเร็จรูป

ผ้้าท่�ไมื�สำามืารถึอบแห้้งได้

ผ้้าท่ี่�ม่สญัลกัษณ์ 
ข้้างต้น

เส่ �อท่ี่�ที่ำาด้วยผ้้าข้นสตัว์ กางเกงรัดรูปข้ายาวห้ร่อถึงุ
นอ่ง

เส่�อห้ร่อวสัดอุ่�น 
ท่ี่�ม่ข้นสตัว์ต่ดอยู่

ผ้้านวม ผ้้าท่ี่�ลงแป้งแข้็ง เส่ �อผ้้าท่ี่�ประดบััลกูไม้
ห้ร่อการถึกัลาย ผ้้าเส้นใย

สงัเคราะห์้ เป็นต้น

ห้มายเห้ตุ

 z อาจที่ำาให้้เส่ �อผ้้าเสย่รูป เสย่ห้าย และที่ำาให้้เคร่�องซักัผ้้าเส่ยห้ายห้ร่อที่ำางานผ่้ดปกต่ได้
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 แผ้งคู่วบคุู่มื

ไฟเพ่ื่�มผ้้าสำาห้รับัการซักั: 
คณุสามารถึใสเ่ส่ �อผ้้าเพ่ื่�มใน
ข้ณะท่ี่�ไฟสวา่งข้ึ �น (ห้น้า 14)

ล็อก ลอ็กฝาป่ด

ลอ็กฝาป่ดและปุ่ มที่ั �งห้มด (ลอ็กป้องกนัเดก็) (ห้น้า 30)

ไฟ ECONAVI 
(ห้น้า 23)

อณุห้ภัมู่นำ �า

ความเร็วปั�นแห้้ง

ไฟฟังก์ช็นัเพ่ื่�มเตม่

ห้น้าจอ

ข้้�นติอน
การทำางาน

 ซักั

 ล้าง

 ปั�นแห้้ง
 อบัแห้้ง

เวลาท่�เห้ลืออย่�

การแสำดงข้้อผิ้ดพื่ลาด (ห้น้า 43, 44, 56)

(อยา่งเช็น่ U11)

ไฟโปรแกรม “รายการโปรดข้องฉนั” (ห้น้า 51)

 zรูปภัาพื่ในคูม่่อเลม่น่ �เป็นข้องเคร่�องซักัผ้้ารุ่น  
NA-S106FR1 เว้นแตท่่ี่�ระบัไุว้เป็นอยา่งอ่�น

(ห้น้า 26) (ห้น้า 33)

(ห้น้า 27) (ห้น้า 29)

(ห้น้า 54) (ห้น้า 28)

ล้างถึงัซักัอตัโนมตั่ (ห้น้า 28)

 � NA-S106FC1/NA-S96FC1
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แถึบัเล่�อนเล่อก
โปรแกรม (ห้น้า 16)

ปุ่ มเป่ดเคร่�อง

ปุ่ มเร่�ม/ห้ยดุ
ที่ำางานช็ั�วคราว

ปุ็� มืคู่วบคุู่มื

ห้มายเห้ตุ

 zกดปุ่ ม  เพ่ื่�อเป่ดเคร่�องซักัผ้้าอ่กครั �ง  z เม่�อไมใ่ช้็งาน  เพ่ื่�อป่ดเคร่�องซักัผ้้าโดยอตัโนมตั่

3 ว่นาท่ี่ป่ดเคร่�อง เป่ด

(  )
เพ่ื่�อป่ดเคร่�องซักั
ผ้้าโดยอตัโนมตั่

(ไมไ่ด้กดปุ่ ม  )

10 นาท่ี่เป่ด

 zในกรณ่ไฟฟ้าดบัั
  เม่�อไฟฟ้ากลบััมาสูภ่ัาวะปกต ่เคร่�องซักัผ้้าจะที่ำางานตอ่จากข้ั �นตอนท่ี่�เคร่�องห้ยดุที่ำางาน (ร่สตาร์ที่อตัโนมตั่)

กดค้าง 5 ว่นาท่ี่พื่ร้อมกนั:
 ลอ็กป้องกนัเดก็ ( ห้น้า 30)

การทำางานแบบส้ำมืผ้้สำ
 zห้ากโดนนำ �า ผ้งซักัฟอก ห้ร่อนำ �ายาปรับัผ้้านุม่ 
ให้้ป่ดเคร่�องและเช็็ดออกด้วยผ้้าข้นห้น ูฯลฯ 
ที่นัท่ี่ (สาเห้ตขุ้องการที่ำางานผ่้ดปกต่)

โปรแกรมอบั (ห้น้า 25)

กดค้าง 5 ว่นาท่ี่:
 ล้างถึงัซักัอตัโนมตั่ (ห้น้า 28)

กดค้าง 5 ว่นาท่ี่:
 สั�งงานผ้า่นแอป (ห้น้า 54)

Stain Master+ 

(ห้น้า 16, 17)

กด 5 ว่นาท่ี่:  
อบัแห้้ง (ห้น้า 21)

Blue Ag+ (ห้น้า 29)

เพ่ื่�มรอบัล้าง (ห้น้า 27)

ล้างถึงัซักั (ห้น้า 33)

อณุห้ภัมู่ ( ห้น้า 22)

รอบัปั�น ( ห้น้า 23)

โปรแกรมซักั (ห้น้า 24)

ตั �งเวลาซักั (ห้น้า 26)

 � NA-S106FR1
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 ผ้งซ้ักฟอก

ห้มายเห้ตุ

เร่�มเร่�ม

 ผ้งซ้ักฟอก

ใช้็ผ้ลต่ภัณัฑ์์ซักัผ้้าท่ี่�ม่ฟองน้อย

 zเพ่ื่�อป้องกนัไมใ่ห้้ผ้ลต่ภัณัฑ์์ซักัผ้้าช็น่ดผ้งเห้ลอ่
ค้างอยูใ่นช็อ่งใสผ่้งซักัฟอก:

เป่ยก แห้้ง

ก้อน ผ้ง

นำ �ายาป็ร้บผ้้านุ�มื

150
MAX100

50

นำ �ายาปรับัผ้้านุม่ท่ี่�แยก
ช็ั �นห้ร่อจบััตวัเป็นก้อน ๆ

นำ �ายาปรับัผ้้านุม่เข้้มข้้น

นำ �า

 ผ้งซ้ักฟอก
ผ้งซักัฟอก  นำ �ายาซักัผ้้า

สารฟอกข้าว

 zใช้็ตามคำาแนะนำาข้องแตล่ะผ้ลต่ภัณัฑ์์

12



150
MAX100

50

กล�อง Ag+ (ห้น้า 29, 33) 
S106FR1

 นำ �ายาป็ร้บผ้้านุ�มื

สงูสดุ 150 มล
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 การซ้ักและการอบแห้้ง ข้ั �นตอนพ่ื่ �นฐาน

ห้มายเห้ตุ

 � ห้้ามืให้้ผ้้าติดิติรงฝ่าปิ็ด  �ห้้ามืใสำ�ผ้้าในถึง้ซ้ักมืากเกนิไป็

 � การเปิ็ดฝ่าปิ็ดในระห้ว�างท่�เคู่รื�องทำางาน
 zระห้ว�างการซ้ัก
(คณุสามารถึใสเ่ส่ �อผ้้าเพ่ื่�มได้เม่�อ  สวา่งข้ึ �น)

ห้ยดุช็ั�วคราว
สงูสดุ 1 นาท่ี่

`เสย่งดงัคลก่

เร่�ม

(ในการร่สตาร์ที่)

 zระห้ว�างการอบแห้้ง

กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

การที่ำางานส่ �นสดุ

เร่�มระบัายความร้อน

5 - 25 นาท่ี่

ห้มายเห้ตุ

 zฝาป่ดไมเ่ป่ดออก  (ห้น้า 37)

การตั �งคา่ 43

2
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1
150

MAX100
50

2
เป่ด

3
เลือกโป็ร แกรมื (ห้น้า 16)

ห้ร่อ

 �การเป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�า

4

(30 ว่นาท่ี่)

ช็ั�งนำ �าห้นกัผ้้าท่ี่�ซักั

(ตวัอยา่ง)

แสดงเวลาท่ี่�ต้องใช้็ (คำานวณให้ม)่

เร่�ม

5

การติ้ �งคู่�า

อณุห้ภัมู่ 
(ห้น้า 22)

รอบัปั�น  
(ห้น้า 23)

โปรแกรมซักั 
(ห้น้า 24)

ตั �งเวลาซักั 
(ห้น้า 26)

เพ่ื่�มรอบัล้าง 
(ห้น้า 27)

ล้างถึงัซักั
อตัโนมตั่

S106FC1
S96FC1

(ห้น้า 28)

Blue Ag+;
ล้างถึงัซักั
อตัโนมตั่

S106FR1

(ห้น้า 28, 29)

โปรแกรมอบั 
(ห้น้า 25)
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 รายการโป็รแกรมื

 ซ้ักและอบแห้้ง/ซ้ัก

โปรแกรม คำาอธ่ิบัาย

นำ �าห้นกัสงูสดุ (ก่โลกรัม)
เวลารวม

ซักั
อบัแห้้งS106FR1/

S106FC1 S96FC1 ซักั
ซักัและ
อบัแห้้ง

ซ้ักทุกว้น

 zสำาห้รับัผ้้าท่ี่�ซักัที่กุวนั (รวดเร็วกวา่
โปรแกรม “ผ้้าฝ้าย”)

10.0 9.0 6.0 1:30
4:53 - 
7:25

ผ้้าฝ้่าย
 z ผ้้าท่ี่�ซักัที่กุวนั

10.0 9.0 6.0 2:54
6:10 - 
8:50

ผ้้าฝ้่าย +

 z เคร่�องจะซักัแบับันุม่นวลโดยใช้็ 
เวลามากข้ึ �น

10.0 9.0 6.0 3:00
6:18 - 
8:18

ผ้้าเดก็อ�อน

 zเส่ �อผ้้าสำาห้รับัเดก็ออ่น & ผู้้ ท่ี่�ม่
ผ่้วบัอบับัาง

5.0 2:20
5:45 - 
7:35

ล้างนำ �าอยา่งที่ั�วถึงึ

 

ล้างถึ้งซ้ัก
 zการที่ำาความสะอาดถึงัซักั

ไมม่่ 3:45 4:25

 สำาห้รับัรอยเป่�อนดงัตอ่ไปน่ �

   ข้จด้สำาร
ก�อภม่ืแิพ้ื่

 zสำาห้รับัเห้บ็ัและเกสรดอกไม้
10.0 9.0 6.0 3:15

5:53 - 
9:13

   ป็ก/ 
แข้นเสืำ �อ

10.0 9.0 6.0 3:10
6:35 - 
8:30
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 z  เวลารวมืโดยป็ระมืาณ (เม่�ออตัราการจา่ยนำ �ามาตรฐานค่อ 15 ลต่ร/นาท่ี่) 
สำาห้รับัอณุห้ภัมู่นำ �าเร่�มต้นข้องแตล่ะโปรแกรม  

 ซ้ัก

โปรแกรม คำาอธ่ิบัาย
นำ �าห้นกัสงูสดุ (ก่โลกรัม)

เวลารวมS106FR1/
S106FC1 S96FC1

Active Speed 38

 z ผ้้าปร่มาณน้อย

5.0 0:38

ซ้ักด�วน 15

 z ผ้้าปร่มาณน้อยท่ี่�ม่คราบัเลก็น้อย

2.0 0:15

เคู่รื�องนอน
 z ผ้้าท่ี่�ม่ข้นาดให้ญ่

3.0 1:30

ซ้ักถึนอมืผ้้า

 zการซักัผ้้าอยา่งนุม่นวล

2.0 0:50

สำาห้รับัรอยเป่�อนดงัตอ่ไปน่ �

  คู่ราบโคู่ลน 10.0 9.0 3:30

  คู่ราบม้ืน 10.0 9.0 3:00

อบแห้้ง
โปรแกรม คำาอธ่ิบัาย นำ �าห้นกัสงูสดุ (ก่โลกรัม) เวลารวม

อบแห้้ง

กดค้างไว้ 5 ว่นาท่ี่

 zใช้็ในการอบัแห้้งผ้้า

6.0 1:54 - 6:00
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  คู่ำาอธิิบายโป็รแกรมื

 ห้มายเห้ตุ

 zสำาห้รับัผ้้าท่ี่�ม่คราบัสกปรกปกตใ่นความจทุ่ี่�กำาห้นด ข้อแนะนำาให้้ใช้็โปรแกรม “ผ้้าฝ้าย +, 60 °C, 1400 รอบั/
นาท่ี่” ซัึ�งผ้า่นการที่ดสอบัตามมาตรฐาน IEC 60456 สำาห้รับัด้านประสท่ี่ธ่ิภัาพื่ข้องพื่ลงังานและนำ �า

 zอณุห้ภัมู่นำ �าจร่งอาจแตกตา่งจากอณุห้ภัมู่รอบัการที่ำางานท่ี่�กำาห้นดไว้

 zผ้ลการที่ดสอบัข้ึ �นอยูก่บััแรงดนันำ �า ความกระด้างข้องนำ �า อณุห้ภัมู่นำ �าเข้้า อณุห้ภัมู่ห้้อง ช็น่ดและปร่มาณข้องผ้้าท่ี่�
ซักั ระดบััความสกปรก ผ้งซักัฟอกท่ี่�ใช้็ ความผ้นัผ้วนข้องแห้ลง่จา่ยไฟฟ้าห้ลกั และฟังก์ช็นัเพ่ื่�มเตม่ท่ี่�เล่อกไว้

การตั �งคา่

โปรแกรม

การตั �งคา่โดยอตัโนมตั่ ช็ว่งการตั �งคา่ ฟังก์ช็นัเพ่ื่�มเต่ม
อณุห้ภัมู่ 

(°C)
รอบัปั�น  
(รอบั/นาท่ี่)

อบัแห้้ง อณุห้ภัมู่ (°C) รอบัปั�น (รอบั/นาท่ี่) โปรแกรมอบั
โปรแกรม

ซักั
โปรแกรม

อบั
ตั �งเวลา

ซักั
เพ่ื่�มรอบั

ล้าง
Blue 
Ag+

ล้างถึงัซักั
อตัโนมต่ั

ซ้ักและอบแห้้ง

ซ้ักทกุว้น 40 1200 อบัผ้้าบัอบับัาง นำ �าเยน็, 30, 40, 60 1200, 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ผ้้าฝ้่าย 40 1200 อบัผ้้าบัอบับัาง นำ �าเยน็, 30, 40, 60 1200, 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ผ้้าฝ้่าย + 60 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง นำ �าเยน็, 30, 40, 60 1200, 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ผ้้าเดก็อ�อน 40 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง นำ �าเยน็, 30, 40, 60 1200, 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ข้จด้สำารก�อภม่ืแิพ้ื่ 90 1200 อบัผ้้าบัอบับัาง 60, 90 1200 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ป็ก/แข้นเสืำ �อ 40 1200 อบัผ้้าบัอบับัาง 40 1200, 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ล้างถึ้งซ้ัก 40 1200 อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น 40 1200 อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น –  – – – –

ซ้ัก

ซ้ักทกุว้น 40 1200 – นำ �าเยน็, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
ผ้้าฝ้่าย 40 1200 – นำ �าเยน็, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
ผ้้าฝ้่าย +      60 1400 – นำ �าเยน็, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
ผ้้าเดก็อ�อน 40 1400 – นำ �าเยน็, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
ข้จด้สำารก�อภม่ืแิพ้ื่ 90 1200 – 60, 90 , 500, 700, 1200 – – –   – 
ป็ก/แข้นเสืำ �อ 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
ล้างถึ้งซ้ัก 40 1200 – 40 1200 – – – – – – –

Active Speed 38 40 1200 – นำ �าเยน็, 30, 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –  –  
ซ้ักด�วน 15 นำ �าเยน็ 1200 – นำ �าเยน็ , 500, 700, 1200 – – –  – – –

เคู่รื�องนอน นำ �าเยน็ 700 – นำ �าเยน็, 30 , 500, 700 –  –    –

ซ้ักถึนอมืผ้้า 30 500 – นำ �าเยน็, 30, 40 , 500 –  – –   –

คู่ราบโคู่ลน 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
คู่ราบม้ืน 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    

อบแห้้ง อบแห้้ง –  *
1

อบัผ้้าบัอบับัาง – – อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั –  – – – –
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Blue Ag+:
S106FR1

การตั �งคา่

โปรแกรม

การตั �งคา่โดยอตัโนมตั่ ช็ว่งการตั �งคา่ ฟังก์ช็นัเพ่ื่�มเต่ม
อณุห้ภัมู่ 

(°C)
รอบัปั�น  
(รอบั/นาท่ี่)

อบัแห้้ง อณุห้ภัมู่ (°C) รอบัปั�น (รอบั/นาท่ี่) โปรแกรมอบั
โปรแกรม

ซักั
โปรแกรม

อบั
ตั �งเวลา

ซักั
เพ่ื่�มรอบั

ล้าง
Blue 
Ag+

ล้างถึงัซักั
อตัโนมตั่

ซ้ักและอบแห้้ง

ซ้ักทกุว้น 40 1200 อบัผ้้าบัอบับัาง นำ �าเยน็, 30, 40, 60 1200, 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ผ้้าฝ้่าย 40 1200 อบัผ้้าบัอบับัาง นำ �าเยน็, 30, 40, 60 1200, 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ผ้้าฝ้่าย + 60 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง นำ �าเยน็, 30, 40, 60 1200, 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ผ้้าเดก็อ�อน 40 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง นำ �าเยน็, 30, 40, 60 1200, 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ข้จด้สำารก�อภม่ืแิพ้ื่ 90 1200 อบัผ้้าบัอบับัาง 60, 90 1200 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ป็ก/แข้นเสืำ �อ 40 1200 อบัผ้้าบัอบับัาง 40 1200, 1400 อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั      
ล้างถึ้งซ้ัก 40 1200 อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น 40 1200 อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น –  – – – –

ซ้ัก

ซ้ักทกุว้น 40 1200 – นำ �าเยน็, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
ผ้้าฝ้่าย 40 1200 – นำ �าเยน็, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
ผ้้าฝ้่าย +      60 1400 – นำ �าเยน็, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
ผ้้าเดก็อ�อน 40 1400 – นำ �าเยน็, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
ข้จด้สำารก�อภม่ืแิพ้ื่ 90 1200 – 60, 90 , 500, 700, 1200 – – –   – 
ป็ก/แข้นเสืำ �อ 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
ล้างถึ้งซ้ัก 40 1200 – 40 1200 – – – – – – –

Active Speed 38 40 1200 – นำ �าเยน็, 30, 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –  –  
ซ้ักด�วน 15 นำ �าเยน็ 1200 – นำ �าเยน็ , 500, 700, 1200 – – –  – – –

เคู่รื�องนอน นำ �าเยน็ 700 – นำ �าเยน็, 30 , 500, 700 –  –    –

ซ้ักถึนอมืผ้้า 30 500 – นำ �าเยน็, 30, 40 , 500 –  – –   –

คู่ราบโคู่ลน 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
คู่ราบม้ืน 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    

อบแห้้ง อบแห้้ง –  *
1

อบัผ้้าบัอบับัาง – – อบัผ้้าบัอบับัาง, อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น, ตั �งเวลาอบั –  – – – –

 zการตั �งเวลาสำาห้รับัอบัแห้้ง: 30, 60, 90, 120, 180, 210 นาท่ี่
*1 ในกรณ่ข้องโห้มด “อบัผ้้าบัอบับัาง” ห้ร่อ “อบัผ้้าแห้้งเร่งดว่น”

ห้ากเส่ �อผ้้าม่นำ �าห้นกัมากให้้ที่ำาการปั�น: 1200
ห้ากเส่ �อผ้้าม่นำ �าห้นกัเบัาจะไมม่่การปั�นห้มาด:  

 :  ปลอ่ยนำ �าออกเที่า่นั �น (ไมต้่องปั�นแห้้ง)
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เคู่รื�องนอน

 �ผ้้าท่�ซ้ักได้

 z  (ซักั)  z  (ซักัด้วยม่อ)
 zผ้้าฝ้าย 100 % ห้ร่อผ้้าใยสงัเคราะห์้ 100 %

ผ้้าปทู่ี่�นอน ผ้้าคลมุเต่ยง 
ผ้้ารองก่อนปผู้้าปู

ผ้้าห้ม่

 �ผ้้าท่�ซ้ักไมื�ได้

ผ้้าห้ม่ไฟฟ้า

ข้นสตัว์เท่ี่ยมผ้้าท่ี่�ม่ข้นยาวผ้้าไห้มข้นสตัว์

ห้มายเห้ตุ

 �การใสำ�ผ้้าห้�มืลงในถึ้งซ้ัก

ห้มายเห้ตุ

 เคู่ล็ดล้บในการซ้ักและการอบแห้้ง

ซ้ักถึนอมืผ้้า

 � เมืื�อซ้ักผ้้า

 zใช้็ฟังก์ช็นั “เพ่ื่�มรอบัล้าง” เพ่ื่�อล้างนำ �าให้้
สะอาด (ห้น้า 27)

ห้มายเห้ตุ

สารฟอกข้าว ผ้ลต่ภัณัฑ์์ซักัผ้้าช็น่ดนำ �า
สำาห้รับัผ้้าบัอบับัาง

 �ห้ล้งสำิ �นสุำดการซ้ัก
ให้้นำาผ้้าออกจากเคร่�องที่นัท่ี่
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 อบแห้้ง

ห้มายเห้ตุ

มากกวา่ 6.0 
ก่โลกรัม

คณุสามารถึเปล่�ยนโปรแกรมอบัโดยข้ึ �นอยูก่บััผ้้า

1
เป่ด

2
กดคู้่างไว้ 5 วนิาท ่ 
(สำำาห้ร้บสำำาห้ร้บอบแห้้ง)

3 เลือกโป็รแกรมือบ

4
เร่�ม

 โป็รแกรมื
อบ คู่ำาอธิิบาย

อบัผ้้า
บัอบับัาง

สำาห้รับัผ้้าท่ี่�ห้ดได้เม่�อโดนความ
ร้อน (สงูสดุ 6.0 ก่โลกรัม)

อบัผ้้าแห้้ง
เร่งดว่น

สำาห้รับัผ้้าท่ี่�ไมย่บัังา่ย (สงูสดุ 6.0 
ก่โลกรัม)

ตั �งเวลา
อบั

• สำาห้รับัเส่ �อผ้้าท่ี่�ยบัังา่ย

 ผ้้าที่อบัาง ๆ และผ้้าเครป เป็นต้น

• สำาห้รับัผ้้าท่ี่�ซักัจำานวนน้อย 
(สงูสดุ 0.5 ก่โลกรัม)
*เวลาอบั: 30 นาท่ี่
*ห้ลงัการอบัแห้้ง:

ให้้นำาผ้้าออกจากเคร่�องที่นัท่ี่

• สำาห้รับัผ้้าห้มาด
*เวลาอบั: 30 นาท่ี่ห้ร่อนานกวา่

 zเป่ดก็อกนำ �าในข้ณะอบัแห้้ง กำาลงัอบัแห้้ง

กำาลงัอบัแห้้ง เป่ด

สำาห้รับัระบัายความร้อนและ 
ลดความช่็ �น

 zฝาป่ดลอ็กในระห้วา่งการอบัแห้้ง

กำาลงัอบัแห้้ง

ในการเป่ดฝาป่ด 
(ห้น้า 14)
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 การเป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื
 �การเติร่ยมืซ้ัก
 zแยกประเภัที่เส่ �อผ้้าแล้วใสล่งในถึงัซักั (ห้น้า 8)

 zใสผ่้งซักัฟอก (ห้น้า 12)

1
เป่ด

2 เลือกโป็ร แกรมื (ห้น้า 16)

ห้ร่อ

3 เป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื

รอบัปั�น

อณุห้ภัมู่

 z ฟังก์ช็นัเพ่ื่�มเตม่ท่ี่�ใช้็ได้และช็ว่งการ
ตั �งคา่จะแตกตา่งกนั ที่ั �งน่ �ข้ึ �นอยูก่บัั
โปรแกรม (ห้น้า 18)

 zสญัญาณเต่อนข้้อผ่้ดพื่ลาดจะดงัข้ึ �น
ห้ากคณุเล่อกฟังก์ช็นัท่ี่�ไมส่ามารถึใช้็ได้

4
เร่�ม

  อุณห้ภม่ืิ

 เปล่�ยนอณุห้ภัมู่ในการซักั

ตำ�า สงู

 �คู่ำาแนะนำาในการติ้ �งคู่�า

ตำ�า สงู

 zผ้้าส่

 z ผ้้าท่ี่�ม่คราบัสกปรกน้อย

 zผ้้าท่ี่�ห้ดได้งา่ย

 zผ้้าข้าว

 z ผ้้าท่ี่�ม่คราบัสกปรกมาก

 zผ้้าฝ้าย

3 (ห้น้า 18)
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  รอบป้็� น

 เปล่�ยนความเร็วปั�นแห้้ง

รอบัตำ�า รอบัสงู

 �คู่ำาแนะนำาในการติ้ �งคู่�า

รอบัตำ�า รอบัสงู

 zช็ว่ยลดรอยยบัั  z เพ่ื่�อปั�นผ้้าให้้แห้้งอยา่งที่ั�วถึงึ

3 (ห้น้า 19)

 �การเป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าข้ณะซ้ักผ้้า

กำาลงัซักั

1

ห้ยดุช็ั�วคราว

2

3

เร่�ม

ECONAVI
 z โปรแกรม “ผ้้าฝ้าย” และ “ซักัที่กุวนั”

ประห้ยดัเวลาประห้ยดันำ �า

เซัน็เซัอร์ 3 ช็ดุ
นำ �าห้นกั อณุห้ภัมู่ วสัดุ

 �ไฟแสำดงสำถึานะ

การตรวจจบัั

เป่ดใช้็ ECONAVI

ไมใ่ช้็ ECONAVI
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 การเป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื (ตอ่)

 �การเติร่ยมืซ้ัก
 zแยกประเภัที่เส่ �อผ้้าแล้วใสล่งในถึงัซักั (ห้น้า 8)

 zใสผ่้งซักัฟอก (ห้น้า 12)

1
เป่ด

2 เลือกโป็ร แกรมื (ห้น้า 16)

ห้ร่อ

3 เป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื

โปรแกรมซักั

 โปรแกรมอบั

 z ฟังก์ช็นัเพ่ื่�มเตม่ท่ี่�ใช้็ได้และช็ว่งการ
ตั �งคา่จะแตกตา่งกนั ที่ั �งน่ �ข้ึ �นอยูก่บัั
โปรแกรม (ห้น้า 18)

 zสญัญาณเต่อนข้้อผ่้ดพื่ลาดจะดงัข้ึ �น
ห้ากคณุเล่อกฟังก์ช็นัท่ี่�ไมส่ามารถึใช้็ได้

4
เร่�ม

  โป็รแกรมืซ้ัก

 เล่อก ซักั ล้าง และปั�นแห้้ง ท่ี่�ผ้สมผ้สานกนั

ซักั ปั�นแห้้งล้าง

(อยา่งเช็น่)

3
*1 ซักั

 *2 ล้าง
*2 ปั�นแห้้ง

 ซักัและล้าง

 ซักัและปั�นแห้้ง

  *2 ล้างและปั�นแห้้ง

*1 นำ �าจะถึกูปลอ่ยออกห้ลงัจากข้ั �น
ตอนการซักั

*2 ปลอ่ยนำ �าออกห้ากม่นำ �าอยูใ่นถึงัซักั
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  โป็รแกรมือบ

 เล่อกข้ั �นตอนท่ี่�ผ้สมผ้สานกนั

ซักั ปั�นแห้้งล้าง

(อยา่งเช็น่)

อบัแห้้ง

3 โปรแกรมอบั (ห้น้า 21)

ซ้ักและอบแห้้ง
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 การเป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื (ตอ่)

 �การเติร่ยมืซ้ัก
 zแยกประเภัที่เส่ �อผ้้าแล้วใสล่งในถึงัซักั (ห้น้า 8)

 zใสผ่้งซักัฟอก (ห้น้า 12)

1
เป่ด

2 เลือกโป็ร แกรมื (ห้น้า 16)

ห้ร่อ

3 เป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื

ตั �งเวลาซักั

เพ่ื่�มรอบัล้าง

 z ฟังก์ช็นัเพ่ื่�มเตม่ท่ี่�ใช้็ได้และช็ว่งการ
ตั �งคา่จะแตกตา่งกนั ที่ั �งน่ �ข้ึ �นอยูก่บัั
โปรแกรม (ห้น้า 18)

 zสญัญาณเต่อนข้้อผ่้ดพื่ลาดจะดงัข้ึ �น
ห้ากคณุเล่อกฟังก์ช็นัท่ี่�ไมส่ามารถึใช้็ได้

4
เร่�ม

  ติ้ �งเวลาซ้ัก

 ตั �งเวลาซักัลว่งห้น้าเพ่ื่�อดำาเน่นการให้้เสร็จส่ �นใน
ภัายห้ลงั (ถึงึ 24 ช็ั�วโมง)

เร่�มอตัโนมตั่
1:00 9:00

(ตวัอยา่ง)

ตั �งเวลา

(ตวัอยา่ง)

3
กดห้ร่อกดค้าง

(อยา่งเช็น่)

 �การติรวจเช้็คู่เวลาท่�ติ้ �งไว้ล�วงห้น้า

 �การยกเลิกการติ้ �งคู่�า

(การตั �งคา่ที่ั �งห้มดจะถึกูยกเลก่)

ป่ดเคร่�อง

ห้มายเห้ตุ

ไฟแสดงสถึานะ 
ที่ั �งห้มดดบััลงยกเว้นเร่�ม

 zไมส่ามารถึใช้็ได้: ห้น้า 19
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  เพื่ิ�มืรอบล้าง

 เพ่ื่�มรอบัล้าง

ซักั ล้าง เพ่ื่�มรอบัล้าง ปั�นแห้้ง

3
สวา่งข้ึ �น

(เป่ด)
ดบััลง
(ป่ด)

 �การเป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าข้ณะซ้ักผ้้า

กำาลงัซักั

1

ห้ยดุช็ั�วคราว

2 เป่ดป่ด

3

เร่�ม
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 การเป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื (ตอ่)

 �การเติร่ยมืซ้ัก
 zแยกประเภัที่เส่ �อผ้้าแล้วใสล่งในถึงัซักั (ห้น้า 8)

 zใสผ่้งซักัฟอก (ห้น้า 12)

1
เป่ด

2 เลือกโป็ร แกรมื (ห้น้า 16)

ห้ร่อ

3 เป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื

Blue Ag+  
ล้างถึงัซักัอตัโนมตั ่

 z ฟังก์ช็นัเพ่ื่�มเตม่ท่ี่�ใช้็ได้และช็ว่งการ
ตั �งคา่จะแตกตา่งกนั ที่ั �งน่ �ข้ึ �นอยูก่บัั
โปรแกรม (ห้น้า 18)

 zสญัญาณเต่อนข้้อผ่้ดพื่ลาดจะดงัข้ึ �น
ห้ากคณุเล่อกฟังก์ช็นัท่ี่�ไมส่ามารถึใช้็ได้

4
เร่�ม

  ล้างถึ้งซ้ักอ้ติโนม้ืติิ

 เพ่ื่�มข้ั �นตอนล้างถึงัซักัอตัโนมตั่

3 S106FR1

กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

S106FC1 S96FC1

สวา่งข้ึ �น
(เป่ด)

ดบััลง
(ป่ด)

ห้มายเห้ตุ

 zการตั �งคา่จะถึกูจดจำา
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 Blue Ag+ 

S106FR1

 ฟังก์ช็นักำาจดัแบัคท่ี่เร่ย (สงูสดุ 3.0 ก่โลกรัม)

ซักั ล้าง เพ่ื่�มรอบัล้าง ปั�นแห้้ง

3
สวา่งข้ึ �น

(เป่ด)

ดบััลง
(ป่ด)

 �อายุการใช้้งานสำำาห้ร้บกล�อง Ag+

 z“Blue Ag+” ใช้็งานในการซักัประมาณ 300 
ถึงึ 350 ครั �ง (ประมาณ 7 ป่ ห้ากใช้็งาน
สปัดาห์้ละครั �ง)

 zเปล่�ยนกลอ่งให้มห่้ากสารท่ี่�อยูใ่นภัายกลอ่งม่
ปร่มาณลดลง

ป่ด

 zเปล่�ยนให้ม่
 (ห้น้า 33)

 zซักัโดยไมใ่ช้็ “Ag+”

ห้มายเห้ตุ

 zห้้ามใช้็นำ �าเพ่ื่�อวตัถึปุระสงค์อ่�น
ด่�ม ที่ำาอาห้าร

 zช็น่ดข้องผ้้า ผ้งซักัฟอก นำ �ายาปรับัผ้้านุม่ และ
ความกระด้างข้องนำ �าอาจสง่ผ้ลตอ่ผ้ลลพัื่ธ์ิ
ท่ี่�ได้

 zห้ยดุใช้็งานห้ากม่อาการคนั เป็นต้น
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 การติ้ �งคู่�าล็อกป้็องก้นเดก็

1
เป่ด

2 กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

x2

สวา่งข้ึ �น
(เป่ด)

 �การยกเลิก:

ที่ำาตามข้ั �นตอนเด่ยวกนั x4

ดบััลง
(ป่ด)

การยกเลิกกริ�งส้ำญญาณ

1
 เป่ด

2 กดคู้่างไว้ 5 วนิาท่

x2

 �การร่เซัต็ิ:

ที่ำาตามข้ั �นตอนเด่ยวกนั x4

 การเป็ล่�ยนการติ้ �งคู่�าเคู่รื�องซ้ักผ้้า
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 การดแ่ลร้กษา

 ติว้กรองนำ �า

ห้ากนำ �าไห้ลไมื�ติ�อเนื�อง

1

ถึงัซักัวา่งเปลา่

2
เป่ด

3
ซักัที่กุวนั

เลือก

4
ป่ดเคร่�องเร่�ม

1 นาท่ี่

5
2

1

6
2 1

7
ตวักรองนำ �า

8

9
1

2

10
2

1

ถึอดและที่ำาความสะอาดตวักรอง
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การดแ่ลร้กษา (ตอ่)

ปลั�กไฟ

ข้อบัยางฝาป่ด

กระจก ตวักรองนำ �าท่ี่ �ง

ถึงัซักั

ถึาดใสผ่้งซักัฟอก ก็อกนำ �า

เคู่รื�องซ้ักผ้้า

นำ �ายาที่ำาความสะอาดครัว 
ช็น่ดออ่น

ข้อบัยางฝาป่ด สำาห้รับัคราบัสกปรกมาก

ห้มายเห้ตุ

 zห้้ามใช้็นำ �ายาที่ำาความสะอาดช็น่ดห้ยาบั ห้ร่อ
ท่ี่นเนอร์ ห้ร่อผ้ลต่ภัณัฑ์์ท่ี่�ม่แอลกอฮอล์ห้ร่อ
นำ �ามนัพื่าราฟ่นเป็นสว่นผ้สม

  ถึาดใสำ�ผ้งซ้ักฟอก

1 2 1

3

2

3

4

สว่นปลายบัาง

สว่นปลายห้นา
เสย่งดงัคลก่

5
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ห้ากสำารม่ืป็ริมืาณลดลง

 �  เป็ล่�ยนกล�อง Ag+
S106FR1

1

2 การเปล่�ยน

กลอ่ง Ag+ สำาห้รับั
เปล่�ยนให้ม:่
N-AG1

ห้มายเห้ตุ

 zกลอ่ง Ag+ ไมส่ามารถึเป่ดได้

 ถึ้งซ้ัก

1
2 ผ้ลต่ภัณัฑ์์ฟอกผ้้าข้าว (คลอร่นฟอกผ้้าข้าว)

200 มล.

3
ไมม่่เส่ �อผ้้า

เป่ด

4  zสำาห้รับัซักั

 zสำาห้รับัซักัและอบัแห้้ง
1 2

5
เร่�ม

ห้มายเห้ตุ

 zห้ากโปรแกรม “ล้างถึงัซักั” ไมท่ี่ำางาน ไฟแสดงสถึานะ  
 จะดบััลงเม่�อโปรแกรมอ่�นที่ำางาน 3 ครั �ง

 เดอืนละคู่ร้�งห้รือห้าก  กระพื่ริบ 
<ล้างถึ้งซ้ัก>
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การดแ่ลร้กษา (ตอ่)

 ติว้กรองนำ �าทิ �ง

 เดอืนละคู่ร้�ง

ต้ิองป็ล�อยนำ �าออกจากถึ้งซ้ักก�อนข้้ �นติอน
ติ�อไป็น่ �

 มืาติรการป้็องก้น

นำ �าร้อน (อาจเป็นนำ �าเด่อด)

1
ป่ดเคร่�อง

2

3 ที่อ่นำ �าท่ี่ �ง

ถึาด

4

จกุป่ดที่อ่

5

6
ตวักรองนำ �าท่ี่ �ง

7 1

2

8 เป็ล่�ยนให้มื�
1 2 จนตวักรองนำ �าท่ี่ �งแนน่ด่แล้ว

3

1
2

4
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 เคู่ล็ดล้บเพื่ื�อการอบผ้้าท่�ดก่ว�า

อาการ เคลด็ลบััเพ่ื่�อการอบัผ้้าท่ี่�ด่

เสืำ �อผ้้าท่�ห้ด
ห้ากผ้ลต่ภัณัฑ์์ผ้้าฝ้ายห้ดจากการอบัแห้้ง

 zใสน่ำ �าลงบันผ้้าและย่ดผ้้าออก

เมืื�อเนื �อส้ำมืผ้้สำเป็ล่�ยนไป็เพื่ราะ
ม่ืรอยย้บ

 zลดปร่มาณผ้้าลง

 z เล่อกโปรแกรมอบั (ห้น้า 21)

ที่ั �งน่ �ข้ึ �นอยูก่บััผ้้า

 zห้ลงัการอบัแห้้ง

ให้้นำาผ้้าออกจากเคร่�องที่นัท่ี่

• อบผ้้าไมื�แห้้งพื่อ
• ผ้้าแห้้งไมื�เท�าก้น

 zลดปร่มาณผ้้าลง

 z เป่ดก็อกนำ �า

ร้่สำึกว�าผ้้าห้ยาบ
 z เม่�อรู้สกึวา่ผ้้าข้นห้นหู้ยาบัห้ลงัการซักั

นำ �ายาปรับัผ้้านุม่
 ห้ากยงัรู้สกึวา่ห้ยาบั อบัแห้้ง

ม่ืเศษใยผ้้าติดิอย่�  z “เพ่ื่�มรอบัล้าง” ห้ร่อ “ล้างถึงัซักั” 

(ห้น้า 27)

ห้ร่อ

(ห้น้า 33)
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 การแก้ไข้ป้็ญห้าเบื �องต้ิน

อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็็ค

ตวั
เค

ร่�อ
ง

แตะปุ่ มตา่ง ๆ

ไมต่อบัสนอง

 � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 zในระห้วา่งท่ี่�เคร่�องที่ำางาน

 � ลอง

 zลอ็กป้องกนัเดก็ (ห้น้า 30)

(ป่ด)

เคู่รื�องไมื�ทำางาน

 � ตรวจสอบั
 zตั �งเวลาซักั zไฟฟ้าดบัั

 � ลอง

 zดงึเบัรกเกอร์ข้ึ �นเป่ด

 zเป่ดก็อกนำ �า zป่ดฝาป่ด

 zกดปุ่ ม “เร่�ม”

 zถึอดปลั�กและเส่ยบัปลั�ก
ให้มอ่่กครั �ง 1

2

(30 
ว่นาท่ี่)

ม่ืกลิ�นเห้มืน็ข้องยาง

 � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้

สว่นท่ี่�เป็นยาง เม่�อเวลาผ้า่นไป ไมม่่กล่�น

 � ลอง
 ล้างถึงัซักั (ห้น้า 33)
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อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็็ค

ตวั
เค

ร่�อ
ง

 ฝ่าปิ็ดไมื�เปิ็ดออก

 � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 zในระห้วา่งท่ี่�เคร่�องที่ำางาน (การซักัห้ร่อการอบัแห้้ง)

ฝาป่ดลอ็ก
การเป่ดฝาป่ดในระห้วา่งท่ี่�เคร่�องที่ำางาน 
(ห้น้า 14)

 � ตรวจสอบั
 zอณุห้ภัมู่  zระดบัันำ �า

สงู

สงู

 � ลอง
 zลอ็กป้องกนัเดก็ (ห้น้า 30)

1 2 3

ปั�นแห้้ง

 zในระห้วา่งท่ี่�เคร่�องที่ำางาน

4 เป่ด

ป่ดเคร่�อง เป่ด

(ห้น้า 24)

ห้มายเห้ตุ
ไฟฟ้าดบัั ไฟฟ้ากลบััมาสูภ่ัาวะปกต่

ฝาป่ดลอ็ก ฝาป่ดลอ็ก
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 การแก้ไข้ป้็ญห้าเบื �องต้ิน (ตอ่)

อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็็ค

ผ้ง
ซักั

ฟอ
กแ

ละ
ฟอ

ง

ห้ล้งการซ้ัก  � ตรวจสอบั

(ห้น้า 12)

ฟอง

 � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้

 z อณุห้ภัมู่  z ระดบัันำ �า  z ความออ่นข้องนำ �า
 zปร่มาณฟองแตกตา่งกนัไป

ไมื�เพื่ย่งพื่อ

 � ตรวจสอบั

(ห้น้า 12)

 zผ้งซักัฟอก

 z ผ้ลต่ภัณัฑ์์ซักัผ้้าท่ี่�ม่ 
ฟองน้อย

 z ผ้้าท่ี่�ม่คราบัสกปรกมาก  z ปร่มาณผ้้าท่ี่�ซักัมาก 
เก่นไป

 z ผ้งซักัฟอกน้อยเก่นไป

มืากเกนิไป็  � ตรวจสอบั
 zผ้งซักัฟอกมากเก่นไป
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อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็็ค

ซักั

ในระห้วา่งการซักั

ซักั

การระบายนำ �าออก

 � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้

ฟองมากเก่นไป

ระบัายนำ �าออกโดยอตัโนมต่ัฟอง

ฟังก์ช็นัตรวจจบััฟอง
การปลอ่ยนำ �าเข้้า 
เคร่�องโดยอตัโนมตั่

อบั
แห้

ง

อบแห้้งใช้้เวลานานเกนิไป็

กำาลงัอบัแห้้ง

 � ตรวจสอบั
 z ผ้้าห้นกัเก่นไป  zอณุห้ภัมู่เยน็เก่นไป

 � ลอง
 zตรวจสอบัตำาแห้นง่ข้องเคร่�องซักัผ้้า

ระยะห้า่ง 5 เซันตเ่มตรห้ร่อมากกวา่
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อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็็ค

ล้า
ง/

ปั�น
แห้

ง้

ในระห้วา่งข้ั �นตอนการปั�นแห้้ง

ห้ยุดทำางาน ห้มุืน 2-3 คู่ร้�ง

 � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
ผ้้าในถึงัซักัเห้ว่�ยงตวัไมส่มดลุ

การแก้ไข้โดยอตัโนมตั่

ผ้้าในถึงัซักัเห้ว่�ยงตวัสมดลุ

การแก้ไข้โดยอตัโนมตั่
ห้ยดุที่ำางาน

 � ลอง
ผ้้าน้อยเก่นไป เพ่ื่�ม 1 ห้ร่อ 2 ผ่้น

ผ้้าเช็็ดตวั

ห้ลงัการซักั

ฟองห้รือนำ �า

 � ลอง

เช็็ดให้้แห้้ง

ป้็� นแห้้งเป็ล่�ยนเป็็นล้าง

ล้างปั�นแห้้ง

 � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z ห้ากผ้้าในถึงัซักัเห้ว่�ยงตวัไมส่มดลุ เคร่�องซักัผ้้าจะที่ำาการแก้ไข้ความไมส่มดลุ 
อตัโนมตัโ่ดยเปล่�ยนการปั�นแห้้งเป็นการล้าง

ผ้า
ที่�ซั

กั

ห้ากผ้้าท่�ซ้ักม่ืส่ำเห้ลือง

ส่เห้ล่อง

 � ลอง

ป่ด

ส่ข้าว

60 ºC

 การแก้ไข้ป้็ญห้าเบื �องต้ิน (ตอ่)

S106FR1
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อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็็ค

ตั
�งเ

วล
าซั

กั

ในระห้ว�างการซ้ัก

เวลาท่ี่�แสดง

เปล่�ยน

 � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z เวลาท่ี่�เห้ล่ออยูไ่ด้รับัการแก้ไข้ในระห้วา่งท่ี่�เคร่�องที่ำางาน

เวลาท่ี่�เห้ล่ออยูอ่าจเพ่ื่�มข้ึ �น

 zห้ากม่การเปล่�ยนการตั �งคา่  z ห้ากผ้้าท่ี่�ซักัเห้ว่�ยง 
ตวัไมส่มดลุ

โดยประมาณ แก้ไข้แล้ว

เวลาท่�เห้ลืออย่� 

ห้รือ

ไมล่ดลง

ลดลงแบับัฉบััพื่ลนั

 � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
เวลาท่ี่�แสดงเป็นเพ่ื่ยงแนวที่างเที่า่นั �น 

เส
่ยง

ดงั

ในระห้ว�างการป็ล�อยนำ �าออก  � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z เป็นเร่�องปกต่
เน่�องจากปั�มนำ �าท่ี่ �งที่ำางาน

ม่ืเส่ำยงพื่ด้ลมืกำาล้งห้มุืน  � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z เป็นเร่�องปกต่
พื่ดัลมกำาลงัระบัายความร้อนออกจากช่็ �นสว่นไฟฟ้า

มือเติอร์สำ�งเส่ำยง  � สาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z เป็นเร่�องปกต่
มอเตอร์จะสง่เส่ยงสั �น ๆ เม่�อถึงัซักัที่ำางาน
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อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็็ค

เส
่ยง

ดงั

เส่ำยงดง้ผิ้ดป็กติ ิ(ห้รือเกดิแรง
ส้ำ�นสำะเทอืน)

 � ตรวจสอบั
 z ช่็ �นสว่นท่ี่�เป็นโลห้ะ

 z พ่ื่ �นลาดเอ่ยงห้ร่อไมม่ั�นคง

 zพื่กุ (ห้น้า 47)

(ห้น้า 47)

 zปรับัระดบััข้าตั �งที่ั �ง 4 ข้า

อ่�น
 ๆ

ป่ด

ไฟฟ้าดบัั เบัรกเกอร์

 � ตรวจสอบั

เป่ด

 z เม่�อไฟฟ้ากลบััมาสูภ่ัาวะปกต ่เคร่�องซักัผ้้าจะที่ำางานตอ่จาก
ข้ั �นตอนท่ี่�เคร่�องห้ยดุที่ำางาน

 การแก้ไข้ป้็ญห้าเบื �องต้ิน (ตอ่)
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 การแสำดงข้้อผิ้ดพื่ลาด

การแสดงข้้อผ่้ดพื่ลาด จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็็ค

ระบายนำ �าออกไมื�ได้ เศษใยผ้้า

1ตรวจสอบั 3
2

12

(ห้น้า 34)

เร่�ม

ฝ่าเปิ็ดอย่�

21
เร่�ม

ป้็� น/อบแห้้งไมื�ได้

1 ตรวจสอบั 3
2

12
เร่�ม

ไมม่ั�นคงห้ร่อ 
ลาดเอ่ยง มั�นคง มากเก่นไป ลดลง น้อยเก่นไป เพ่ื่�มไมส่มดลุ สมดลุ

 

นำ �าไมื�ไห้ลเข้้า 
เคู่รื�องซ้ักผ้้า

31ตรวจสอบั

นำ �าไมไ่ห้ล ป่ดก็อกนำ �า ตวักรองนำ �า 
(ห้น้า 31)

2

12
เร่�ม

ระบายนำ �าออก
ระห้ว�างการอบ

แห้้งไมื�ได้

ตรวจสอบัที่อ่นำ �าท่ี่ �ง
(ด ูU11)

ป่ดเคร่�อง

1 2 3

ปั�นแห้้ง อบัแห้้ง

+
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การแสดงข้้อผ่้ดพื่ลาด จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็็ค

ป้็� นแห้้งไมื�ได้

ร่สตาร์ที่ เป่ดใช้็งาน 
 “ซักัดว่น 15”

 zครั �งถึดัไป:

ป่ดเคร่�อง เป่ด ผ้ลต่ภัณัฑ์์ซักัผ้้าท่ี่�ม่ฟองน้อย

1 2

31 2

 �ข้้อม่ืล

เปิ็ดฝ่าปิ็ดไมื�ได้

ร้อน
ระห้วา่งการ
อบัแห้้ง 
(ห้น้า 14)

กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

5 - 25 นาท่ี่

เร่�มระบัายความร้อน

  การแสำดงข้้อผิ้ดพื่ลาด (ตอ่)
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 การเลือกติำาแห้น�งท่�เห้มืาะสำมื

โป็รดติดิติ�อติว้แทนบริการให้้ทำาการติดิติ้ �งเคู่รื�องซ้ักผ้้า

 �ห้้ามต่ดตั �งด้วยตวัเอง
 �โปรดปฏ่ิบัตั่ตามว่ธ่ิการต่ดตั �งท่ี่�ระบัใุนคูม่่อเลม่น่ � ห้ากคณุไมป่ฏ่ิบัตั่ตาม บัร่ษัที่พื่านาโซัน่คจะไมรั่บัผ่้ด
ช็อบัใด ๆ ตอ่อบุัตั่เห้ตหุ้ร่อความเส่ยห้ายท่ี่�อาจเก่ดข้ึ �น

ข้นาดเคู่รื�องซ้ักผ้้า
(มม.)

581

798

496.4
585

28.8

845

596

1078
584.7

 �การติดิติ้ �งแบบป็ระกอบก้บผ้น้ง

30 มม. ห้ร่อ
มากกวา่

20 มม. ห้ร่อ
มากกวา่

20 มม. ห้ร่อ
มากกวา่

50 มม. ห้ร่อ
มากกวา่

640 มม. 
ห้ร่อมากกวา่

ติรวจสำอบติำาแห้น�ง

 zห้้ามให้้สว่นท่ี่�เป็นโลห้ะข้องเคร่�องซักัผ้้าสมัผ้สักบััอา่ง
โลห้ะห้ร่อเคร่�องใช้็ไฟฟ้าอ่�น ๆ

การต่ดตั �ง
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 การเคู่ลื�อนย้ายและการติดิติ้ �ง

การยกเคู่รื�องซ้ักผ้้า

ห้้ามยกเคร่�องซักัผ้้าด้วยตนเองเพ่ื่ยงคนเด่ยว

 การติดิติ้ �งแผ้�นปิ็ดใต้ิเคู่รื�อง

1

2

การต่ดตั �ง
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 การถึอดพุื่ก

1
พื่กุ (4)

2 1

2

3
ฝาครอบั

ห้มายเห้ตุ

จดัเก็บั

 �เมืื�อม่ืการข้นสำ�งเคู่รื�องซ้ักผ้้าอ่กคู่ร้�ง

 การว้ดระดบ้เคู่รื�องซ้ักผ้้า

1

เคร่�องวดัระนาบั (ไมไ่ด้ให้้มา)

2
1

2
คลายออกแล้วปรับัระดบัั

3

4
ข้นัให้้แนน่

ห้มายเห้ตุ
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 การเชื้�อมืติ�อก้บท�อ
ตอ่ที่อ่ให้้ถึกูต้องเพ่ื่�อป้องกนันำ �ารั�ว

ระยะส่ำงสุำดข้องการเชื้�อมืติ�อก้บท�อและสำายไฟ

การติ�อด้านข้วา

(ซัม.)

ที่อ่นำ �าเข้้า

รูระบัายนำ �า

90

90

90

ความสงูข้องที่อ่นำ �าท่ี่ �ง
( 0 - 100 )

สายไฟ

ที่อ่นำ �าท่ี่ �ง

อา่ง

การติ�อด้านซ้ัาย

(ซัม.)

120

120

40

การต่ดตั �ง
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ท�อนำ �าเข้้า

 �การติ�อท�อนำ �าเข้้า

 มืาติรการป้็องก้น
 zข้นัน็อตให้้แนน่

 zห้้ามงอ บ่ับั ดดัแปลง ห้ร่อตดัสายสง่นำ �า

1

ที่างนำ �าเข้้า

2
อยา่งน้อย
10 มม.

3/4" 1

2

3

ข้้อส้ำงเกติ

 �การระบายนำ �าลงอ�างล้างมืือ

ข้้อส้ำงเกติ

ข้้อตอ่ที่อ่นำ �า 
(ม่มาให้้)

 �การระบายนำ �าลงในท�อระบายนำ �า

ที่อ่ระบัายนำ �า

 �ระบายนำ �าลงในร่ระบายนำ �า

ห้มายเห้ตุ
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 การทดสำอบการทำางาน

1

2

3
เป่ด

4
 ซ้ักด�วน 15

5
เร่�ม

การติรวจเช้็คู่ห้ล้งการทดสำอบการทำางาน

ปัญห้า สาเห้ตแุละว่ธ่ิการแก้ไข้

นำ �าร้� ว
เช่็�อมตอ่ที่อ่นำ �าเข้้าให้้ถึกูต้อง

อยา่งน้อย
10 มม.

3/4" 1

2

เส่ยงผ่้ดปกต่

 zการถึอดพื่กุ (ห้น้า 47)  zต่ดตั �งเคร่�องซักัผ้้าอยา่งมั�นคง

การแสำดงข้้อผิ้ดพื่ลาด

ดหู้น้า 43

การต่ดตั �ง
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Panasonic SmartApp+ S106FR1

สะดวกย่�งข้ึ �นด้วยสมาร์ที่โฟนข้องคณุ

คุณสามารถึใช้็บัร่การผ่้าน “Panasonic SmartApp+” ได้

แจ้งสถึานะการซักัและการส่ �นสดุการที่ำางาน

สำามืารถึนำาเสืำ �อผ้้าออกได้ทน้ทห่้ล้งจากซ้ักเสำร็จ

1 ช็ั�วโมงก่อน
เร่�มซักั

รองร้บการเลือกโป็รแกรมืจากป็ระว้ติโิป็รแกรมื

 คลาวด์เซ่ัร์ฟเวอร์ข้อง 
Panasonic

อ่นเที่อร์เน็ต

เป็นโปรแกรมท่ี่� 
สมบัรูณ์แบับั!

 z เน่ �อห้า ฟังก์ช็นั และการออกแบับัข้องบัร่การน่ �อาจม่การเปล่�ยนแปลงห้ร่อยตุ่โดยไมต้่องแจ้งให้้
ที่ราบัลว่งห้น้า.

  เราม่ืโป็รแกรมื “รายการโป็รดข้องฉ้ัน”  
คุู่ณสำามืารถึสำร้างโป็รแกรมืแรกเริ�มืได้ 

ด้วยการติ้ �งคู่�ารายการโป็รดข้องคุู่ณ
 zโปรแกรมสำาห้รับัการที่ำางานแตล่ะอยา่งมากถึงึ 10 โปรแกรม 
(ซักั “ซักัและอบัแห้้ง” อบัแห้้ง)

คุู่ณสำามืารถึใช้้งานเคู่รื�องซ้ักผ้้าห้รือติ้ �งเวลาด้วยแอป็พื่ลิเคู่ช้้น
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Panasonic SmartApp+ (ตอ่) 

Let's check the equipment required to use the app.

Android or iOS (iPhone) smartphone
 z About supported OS

https://panasonic.jp/wash/connect/faq.

html

"Wash on your 
smartphone" Q & A

Internet environment
Please confirm that it is a broadband 
line. 

Example) FTTH (optical fiber), ADSL, 
CATV (cable television), etc.

  Internet communication 
charges will be borne 
by the customer. Internet

 ■เราเตอร์ไวเลสแลน
ใช้็เราเตอร์ไวเลสแลนเพ่ื่�อ
เช่็�อมตอ่อ่นเที่อร์เน็ต

ห้มายเห้ตุ

 zตรวจสอบัให้้แนใ่จวา่เราเตอร์ไวเลสแลนม่
มาตรฐานการส่�อสารท่ี่�ยา่นความถ่ึ� 2.4 GHz 

(มาตรฐานการส่�อสาร: IEEE802.11b, 
IEEE802.11g, IEEE802.11n)
ไมส่ามารถึใช้็มาตรฐานอ่�นนอกเห้น่อจากข้้าง
ต้นได้

 z ไมส่ามารถึใช้็รุ่นท่ี่�รองรับัเฉพื่าะ WEP เที่า่นั �น
ได้

 z โปรดใช้็เราเตอร์ไวเลสแลนท่ี่�สามารถึตั �งคา่ว่ธ่ิ
การเข้้ารห้สัแบับั WPA3, WPA2 ห้ร่อ WPA 
ได้ เน่�องจากเป็นมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยั

 z เราข้อแนะนำาว่ธ่ิการเข้้ารห้สัท่ี่�เป็นแบับั WPA3 
และ WPA2 (AES)
 z เราไมรั่บัประกนัการที่ำางานข้องเราเตอร์ไวเลส
แลนที่ั �งห้มด (ไมรั่บัประกนัวา่เราเตอร์ม่อถ่ึอจะ
ใช้็งานได้)

 อุป็กรณ์ท่�จำาเป็็นและสำภาพื่แวดล้อมื

มาตรวจสอบัอปุกรณ์ท่ี่�จำาเป็นสำาห้รับัการใช้็แอปกนั

 ■สมาร์ที่โฟน Android ห้ร่อ iOS (iPhone)
 zเก่�ยวกบััระบับัปฏ่ิบัตั่การท่ี่�รองรับั

https://www.panasonic.com/fiot/wash/

เวบ็ัไซัต์ Panasonic

 ■สภัาพื่แวดล้อมอ่นเที่อร์เน็ต
โปรดย่นยนัวา่เป็นสายบัรอดแบันด์ 

ตวัอยา่ง) FTTH (ใยแก้วนำาแสง), ADSL, 
CATV (เคเบัล่ท่ี่ว่) เป็นต้น

  ลกูค้าจะเป็นผู้้ รับัผ่้ดช็อบั 
คา่ธิรรมเน่ยมการส่�อสาร 
ที่างอ่นเที่อร์เน็ต

อ่นเที่อร์เน็ต
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1 ตด่ตั �ง “Panasonic SmartApp+” (ฟร่) 

 zคณุสามารถึห้าลง่ก์ดาวน์โห้ลดแอปพื่ลเ่คช็นัได้จาก “เวบ็ัไซัต์ Panasonic”. 

https://www.panasonic.com/fiot/wash/

เวบ็ัไซัต์ Panasonic

 zห้ร่อคณุสามารถึค้นห้าแอป “Panasonic SmartApp+” บัน
Google Play (Android) ห้ร่อ App Store (iOS) และต่ดตั �งแอป
 zคณุยงัสามารถึสแกนลง่ก์เพ่ื่�อตด่ตั �งแอปจากค่วอาร์โค้ดท่ี่�ต่ดอยูบ่ันเคร่�องซักัผ้้าได้

2 ที่ำาตามคำาแนะนำาท่ี่�แสดงบันห้น้าจอข้องแอปและลงที่ะเบ่ัยนเคร่�องซักัผ้้า

 zดำาเน่นการในตำาแห้นง่ท่ี่�คณุสามารถึตรวจสอบัการแสดงผ้ลบันเคร่�องซักัผ้้าได้
 z ไมส่ามารถึดำาเน่นการในข้ณะท่ี่�เคร่�องซักัผ้้ากำาลงัที่ำางานอยูไ่ด้

ใช้็แอป (ห้น้า 54)

ที่ำาตามการตั �งคา่บันห้น้าจอ
ข้องแอป

การติ้ �งคู่�าเริ�มืต้ิน
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Panasonic SmartApp+ (ตอ่) 

ห้มายเห้ตุ

 zห้ากต้องการยกเลก่โห้มดการควบัคมุระยะไกลและปลดลอ็กฝาป่ด → ป่ดเคร่�อง

 z เม่�อไมม่่การควบัคมุระยะไกลจากแอป ระบับัจะยกเลก่โห้มดการควบัคมุระยะไกลห้ลงัจากผ้า่นไป 23 ช็ั�วโมง 

ข้ณะอยูใ่นโห้มดการควบัคมุระยะไกล ปุ่ มที่ั �งห้มดบันเคร่�องใช้็ (ยกเว้น  )จะไมส่ามารถึใช้็งานได้ คณุ

สามารถึควบัคมุเคร่�องซักัผ้้าเฉพื่าะจากแอปเที่า่นั �น ห้ลงัจากผ้า่นไป 23 ช็ั�วโมง ห้น้าจอปกตจ่ะปรากฏิข้ึ �นและ
ป่ดใช้็งานการควบัคมุระยะไกล.

ห้ลงัจากที่ำาการตั �งคา่เร่�มต้นเสร็จส่ �นแล้ว คณุสามารถึใช้็แอปได้

การเตร่ยมการเพ่ื่�อสั�งการที่างร่โมที่คอนโที่รลโดยใช้็แอป

คณุต้องเตร่ยมเคร่�องซักัผ้้าก่อนการใช้็แอป

1
150

MAX100
50

2
เป่ด

สวา่งข้ึ �น
(เป่ด)

3
กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

ไฟแสดงสถึานะอ่�น ๆ 
ที่ั �งห้มดดบััลง ยกเว้น:

ประมาณ 2 ว่นาท่ี่

ห้ลงัจากผ้า่นไป 10 นาท่ี่

 เพ่ื่�อตรวจสอบัสถึานะการส่�อสารด้วยสญัญาณไฟบันแผ้งควบัคมุ.
สวา่งข้ึ �น สามารถึส่�อสารได้ (เช่็�อมตอ่แล้ว)

กะพื่ร่บั
กำาลงัพื่ยายามส่�อสาร  
(กำาลงัเช่็�อมตอ่กบััเซัร์่ฟเวอร์)

ดบัั ไมไ่ด้เช่็�อมตอ่

 ■ตำาแห้นง่ห้ลอดไฟ

 การใช้้ “Panasonic SmartApp+”

ห้มายเห้ตุ

 z ป่ดฝาเคร่�องให้้
สน่ที่
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กำาล้งเริ�มืต้ิน

 z เม่�อคณุเลก่ใช้็งาน 
“Panasonic 
SmartApp+”
 zการใช้็งานท่ี่�นา่สงสยั
เน่�องจากการเข้้าถึงึโดย
ไมไ่ด้รับัอนญุาต
 z ถ้ึาเคร่�องใช้็เป็นเคร่�องม่อ
สอง
 z เม่�อคณุท่ี่ �งห้ร่อข้นย้าย
เคร่�องซักัผ้้า

ร่เซัต็การตั �งคา่ไวเลสแลนเป็นการตั �งคา่เร่�มต้น  
(ตั �งคา่ท่ี่�เคร่�องซักัผ้้า) 
คณุควรห้ยดุใช้็แอปด้วย

เป่ด

1 2

3 4
กดคู้่างไว้ 5 วนิาท่

x6

เคร่�องดบัั
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Panasonic SmartApp+ (ตอ่) 

 การแสำดงข้้อผิ้ดพื่ลาด

 การแสดงข้้อผ่้ด
พื่ลาด สาเห้ตแุละว่ธ่ิการแก้ไข้

U81

 z ไมส่ามารถึเช่็�อมตอ่เคร่�องซักัผ้้ากบััเราเตอร์ไวเลสแลนได้ ตรวจสอบัรายการตอ่ไปน่ �

• เราเตอร์ไมไ่ด้เป่ดอยู ่→ เป่ดเราเตอร์
• ระยะห้า่งระห้วา่งเราเตอร์กบััเคร่�องซักัผ้้าไกลเก่นไป → ข้ยบััเราเตอร์เข้้ามา

ใกล้มากข้ึ �น
• ม่อปุกรณ์ท่ี่�ใช้็คล่�นว่ที่ย ุเช็น่ เตาไมโครเวฟ อยูบ่ัร่เวณใกล้เค่ยง 
→รักษาระยะห้า่งท่ี่�เห้มาะสม 
→ ห้ยดุใช้็อปุกรณ์ห้ร่อรอสกัครู่แล้วลองอ่กครั �ง

• ม่อปุกรณ์เช่็�อมตอ่กบััเราเตอร์ห้ลายเคร่�อง 
→ป่ดสว่ตช์็อปุกรณ์ท่ี่�คณุไมไ่ด้ใช้็งาน

U82
 z ข้้อผ่้ดพื่ลาดการส่�อสารกบััเซัร์่ฟเวอร์
 zอาจม่ปัญห้ากบััการเช่็�อมตอ่อ่นเที่อร์เน็ตข้องคณุ

 → ห้ากคณุไมท่ี่ราบัสาเห้ต ุโปรดตด่ตอ่ผู้้ให้้บัร่การ ผู้้ให้้บัร่การโที่รคมนาคม ห้ร่อผู้้
ผ้ลต่เราเตอร์ข้องคณุ

U83
 z SSID ห้ร่อรห้สัผ้า่นข้องเราเตอร์ใน “เช่็�อมตอ่ด้วยแอปพื่ลเ่คช็นั” ไมถ่ึกูต้อง

 → ตรวจสอบัคำาอธ่ิบัายข้องเราเตอร์
 z ไมส่ามารถึเช่็�อมตอ่เคร่�องซักัผ้้ากบััเราเตอร์ได้

 → ตรวจสอบั “U81” ด้านบัน

U84

 z “เช่็�อมตอ่ด้วยการสแกนค่วอาร์โค้ด” ไมไ่ด้ ตรวจสอบัรายการตอ่ไปน่ �

• การตั �งคา่ Bluetooth® บันสมาร์ที่โฟนข้องคณุป่ดอยู่
• ไมส่ามารถึอา่นคว่อาร์โค้ดได้อยา่งถึกูต้อง
 → ตรวจสอบัให้้แนใ่จวา่การตั �งคา่ Bluetooth® เป่ดอยู ่จากนั �นเช่็�อมตอ่อ่กครั �ง ห้าก
คณุยงัไมส่ามารถึเช่็�อมตอ่ได้ โปรดลอง “เช่็�อมตอ่ด้วยแอปพื่ลเ่คช็นั”

แอป็แสำดงคู่ำาว�า 
"ไมื�สำามืารถึเชื้�อมื
ติ�อก้บเคู่รื�องซ้ักผ้้า

ได้"

 zที่ำาการเช่็�อมตอ่ให้มเ่ม่�อเวลาผ้า่นไปสกัครู่ ห้ร่อตรวจสอบัสถึานะการเช่็�อมตอ่ด้วยว่ธ่ิ
ตอ่ไปน่ �

3 4

กดคู้่างไว้ 5 วนิาท่

1 2

ป่ดเคร่�อง เป่ด

 → ห้าก “U81”, “U82” ฯลฯ ปรากฏิข้ึ �น แสดงวา่การเช่็�อมตอ่ม่ข้้อผ่้ดพื่ลาด ตรวจ
สอบัรายละเอ่ยดข้้างต้น
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การใช้้งานสำำาห้ร้บไวเลสำแลน/Bluetooth®

 ■ข้้อจำาก้ดการใช้้งาน
โปรดศกึษาข้้อจำากดัการใช้็งานดงัตอ่ไน่ � 
Panasonic ไมรั่บัผ่้ดช็อบัตอ่ความเส่ยห้ายใดก็ตาม
ท่ี่�เก่ดข้ึ �นจากการไมป่ฏ่ิบัตั่ตามข้้อจำากดัตลอดจนการ
ใช้็งานห้ร่อไมส่ามารถึใช้็งานเคร่�องได้

 z ห้้ามเช่็�อมตอ่กบััเคร่อข้า่ยไร้สายท่ี่�คณุไมไ่ด้รับั
อนญุาตให้้ใช้็งาน 
เคร่อข้า่ยไร้สาย (SSID*) ท่ี่�คณุไมไ่ด้รับัอนญุาต
ให้้ใช้็งานอาจปรากฏิข้ึ �นในระห้วา่งการค้นห้า
สภัาพื่แวดล้อมเคร่อข้า่ยไร้สายโดยอตัโนมตั่ แต่
ห้ากคณุเช่็�อมตอ่เคร่อข้า่ยดงักลา่ว อาจถ่ึอ
เป็นการเข้้าถึงึโดยไมไ่ด้รับัอนญุาต
 z ห้้ามใช้็งานในบัร่เวณท่ี่�ม่สนามแมเ่ห้ลก็ ไฟฟ้าสถ่ึต 
ห้ร่อการรบักวนความถ่ึ�ว่ที่ย ุ
ห้ากคณุใช้็งานเคร่�องใช้็ใกล้กบััอปุกรณ์ตอ่ไปน่ � 
การส่�อสารอาจถึกูรบักวนห้ร่อความเร็วอาจช้็าลง

• เตาอบัไมโครเวฟ
• อปุกรณ์ไวเลสแลน / Bluetooth® อ่�น ๆ
• อปุกรณ์อ่�น ๆ ท่ี่�ใช้็คล่�นว่ที่ยใุนยา่นความถ่ึ�  
2.4 GHz (โที่รศพัื่ท์ี่ไร้สายดจ่่ตอล อปุกรณ์เส่ยง
ไร้สาย เกมคอนโซัล อปุกรณ์ตอ่พื่ว่ง PC 
เป็นต้น)

• วตัถึโุลห้ะท่ี่�สะท้ี่อนคล่�นว่ที่ยไุด้งา่ย

*  ช่็�อท่ี่�ใช้็เพ่ื่�อระบัเุคร่อข้า่ยเฉพื่าะบันไวเลสแลน ห้าก 
SSID น่ �ตรงกนัในอปุกรณ์ที่ั �งสอง การเช่็�อมตอ่ก็
สามารถึที่ำาได้

 ■มืาติรการร้กษาคู่วามืป็ลอดภย้

 z เน่�องจากไวเลสแลนใช้็คล่�นว่ที่ยเุพ่ื่�อสง่และรับัข้้อมลู 
จงึม่ความเส่�ยงจากการเข้้าถึงึโดยไมไ่ด้รับัอนญุาต 
ใช้็มาตรการรักษาความปลอดภัยัเพ่ื่�อความ
ปลอดภัยัข้องข้้อมลูข้องคณุ (ห้น้า 52)  โปรดที่ราบัวา่
เราจะไมรั่บัผ่้ดช็อบัตอ่ปัญห้าใดก็ตามท่ี่�เก่ดข้ึ �นโดย
ไมใ่ช้็มาตรการรักษาความปลอดภัยั
 zสำาห้รับัรห้สัผ้า่น (ค่ย์การเข้้ารห้สั) ข้องเราเตอร์ไว
เลสแลน โปรดดคููม่่อการใช้็งานเราเตอร์ไวเลสแลน
และตั �งคา่โดยคำานงึถึงึความปลอดภัยั

 ■เก่�ยวก้บ firmware

 z เคร่�องน่ �ม่ฟังก์ช็นัเช่็�อมตอ่กบััเซัร์่ฟเวอร์อปัเดต  
firmware ข้องเราผ้า่นที่างอ่นเที่อร์เน็ต และอปัเดต 
firmware ข้องเคร่�องเป็นเวอร์ช็นัลา่สดุโดย
อตัโนมตั่ เน่�องจากการส่�อสารไร้สายถึกูรบักวน
ช็ั�วคราวระห้วา่งการอปัเดที่ การเช่็�อมตอ่อาจถึกู
รบักวนห้ร่อความเร็วอาจช้็าลง
 z ห้้ามว่เคราะห์้ห้ร่อปรับัเปล่�ยน firmware
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 z Android and Google Play are trademarks or 
registered trademarks of Google LLC.

 z iPhone is a trademark of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

 z The App Store is a service mark of Apple 
Inc.

 z “WPA™”, “WPA2™” and “WPA3™” are 
trademarks of “Wi-Fi Alliance®”.

 z QR Code is registered trademark of DENSO 
WAVE INCORPORATED.

 z Bluetooth® word mark and logo are 
registered trademarks owned by Bluetooth 
SIG, Inc.

 z Panasonic Corporation uses these marks 
under license. Other trademarks and trade 
names are property of their respective 
owners.

 z Other names, company names, product 
names, etc. described in this manual are 
trademarks or registered trademarks of 
their respective companies. Some ™ and ® 
marks are not included in the text.

 ■ About software
This product consists of the following types of 
software.
(1)  Software developed by or for Panasonic 

Corporation (Panasonic)
(2)  Software owned by a third party and licensed 

to Panasonic
(3)  Conditionally licensed open source software

The software classified in (3) above is 
distributed with the expectation that it will be 
useful on its own, but we do not warrant any 
implied guarantee of “commerciality” or “fitness 
for a specific purpose”. No warranty is given, 
including. 

cJSON
Copyright (c) 2009 Dave Gamble
Copyright (c) 2009-2017 Dave Gamble and cJSON 
contributors

Permission is hereby granted, free of charge, to 
any person obtaining a copy of this software and 
associated documentation files (the “Software”), to 
deal in the Software without restriction, including 
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the 
Software, and to permit persons to whom the Software 
is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice 
shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE 
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE 
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

wpa_supplicant
Copyright (c) 2005-2009, Jouni Malinen <j@w1.fi>
Copyright (c) 2008, Jouni Malinen <j@w1.fi>

wpa_supplicant
==============

Copyright (c) 2003-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and 
contributors All Rights Reserved.

This program is licensed under the BSD license (the 
one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see 
CONTRIBUTIONS file for more instructions.

License
-------

This software may be distributed, used, and modified 
under the terms of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with 
or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:

1.  Redistributions of source code must retain the 
above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2.  Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or 
other materials provided with the distribution.

58



ลิข้สำิทธิิ� ฯลฯ 

3.  Neither the name(s) of the above-listed copyright 
holder(s) nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Mbed TLS
Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2006-2016, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2006-2017, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2006-2018, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2006-2018, Arm Limited (or its affiliates), 
All Rights Reserved
Copyright (C) 2006-2018, Arm Limited (or its affiliates), 
All Rights Reserved.
Copyright (C) 2006-2019, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2006-2019, Arm Limited (or its affiliates), 
All Rights Reserved
Copyright (C) 2016, ARM Limited, All Rights Reserved
Copyright (C) 2016-2018, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2018, Arm Limited (or its affiliates), All 
Rights Reserved
Copyright (C) 2018, Arm Limited, All Rights Reserved

RealtekSDK
(C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
(c) COPYRIGHT 2017 Realtek Semiconductor 
Corporation
Copyright (C) 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. 
All Rights Reserved.
Copyright (c) 2006-2013 ARM Limited
Copyright (c) 2009-2016 ARM Limited. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2009-2017 ARM Limited. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2009-2018 Arm Limited. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2013 ARM LIMITED All rights reserved.
Copyright (c) 2013 Realtek Semiconductor Corp.
Copyright (c) 2013-2016 Realtek Semiconductor Corp. 

Copyright (c) 2014, Realtek Semiconductor Corp. All 
rights reserved.
Copyright (c) 2015, Realsil Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright (c) 2015, Realtek Semiconductor Corp. All 
rights reserved.
Copyright (c) 2015, Realtek Semiconductor 
Corporation. All rights reserved.
Copyright (c) 2017, Realsil Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright (c) 2017, Realtek Semiconductor 
Corporation. All rights reserved.
Copyright (c) 2017-2018 Arm Limited. All rights 
reserved.
Copyright 2014 Tencent. All rights reserved.
Copyright(c) 2007 - 2012 Realtek Corporation. All 
rights reserved.
Copyright(c) 2007 - 2016 Realtek Corporation. All 
rights reserved.
Copyright(c) 2007 - 2017 Realtek Corporation. All 
rights reserved.
Copyright(c) 2007 - 2018 Realtek Corporation. All 
rights reserved.
Copyright(c) 2014, Realtek Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright(c) 2015, Realtek Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright(c) 2016, Realtek Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright(c) 2017, Realtek Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright(c) 2019, Realtek Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
copyright Kulesh Shanmugasundaram (kulesh 
[squiggly] isis.poly.edu)

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, 
REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, 
reproduction, and distribution as defined by Sections 1 
through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity 
authorized by the copyright owner that is granting the 
License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting 
entity and all other entities that control, are controlled 
by, or are under common control with that entity. For 
the purposes of this definition, “control” means (i) 
the power, direct or indirect, to cause the direction 
or management of such entity, whether by contract 
or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) 
or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial 
ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal 
Entity exercising permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making 
modifications, including but not limited to software 
source code, documentation source, and configuration 
files.
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“Object” form shall mean any form resulting from 
mechanical transformation or translation of a Source 
form, including but not limited to compiled object code, 
generated documentation, and conversions to other 
media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether 
in Source or Object form, made available under the 
License, as indicated by a copyright notice that is 
included in or attached to the work (an example is 
provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in 
Source or Object form, that is based on (or derived 
from) the Work and for which the editorial revisions, 
annotations, elaborations, or other modifications 
represent, as a whole, an original work of authorship. 
For the purposes of this License, Derivative Works 
shall not include works that remain separable from, or 
merely link (or bind by name) to the interfaces of, the 
Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, 
including the original version of the Work and any 
modifications or additions to that Work or Derivative 
Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor 
for inclusion in the Work by the copyright owner or by 
an individual or Legal Entity authorized to submit on 
behalf of the copyright owner. For the purposes of this 
definition, “submitted” means any form of electronic, 
verbal, or written communication sent to the Licensor 
or its representatives, including but not limited to 
communication on electronic mailing lists, source 
code control systems, and issue tracking systems that 
are managed by, or on behalf of, the Licensor for the 
purpose of discussing and improving the Work, but 
excluding communication that is conspicuously marked 
or otherwise designated in writing by the copyright 
owner as “Not a Contribution”.
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or 
Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been 
received by Licensor and subsequently incorporated 
within the Work.
2. Grant of Copyright License.
Subject to the terms and conditions of this License, 
each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable copyright license to reproduce, prepare 
Derivative Works of, publicly display, publicly perform, 
sublicense, and distribute the Work and such Derivative 
Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License.
Subject to the terms and conditions of this License, each 
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, 
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
(except as stated in this section) patent license to make, 
have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise 
transfer the Work, where such license applies only to 
those patent claims licensable by such Contributor that 
are necessarily infringed by their Contribution(s) alone 
or by combination of their Contribution(s) with the Work 
to which such Contribution(s) was submitted. If You 
institute patent litigation against any entity (including a 
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that 
the Work or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct or contributory patent infringement, 
then any patent licenses granted to You under this 
License for that Work shall terminate as of the date such 
litigation is filed.

4. Redistribution.
You may reproduce and distribute copies of the Work 
or Derivative Works thereof in any medium, with or 
without modifications, and in Source or Object form, 
provided that You meet the following conditions:
(a)  You must give any other recipients of the Work or 

Derivative Works a copy of this License; and
(b)  You must cause any modified files to carry prominent 

notices stating that You changed the files; and
(c)  You must retain, in the Source form of any Derivative 

Works that You distribute, all copyright, patent, 
trademark, and attribution notices from the Source 
form of the Work, excluding those notices that do 
not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d)  If the Work includes a “NOTICE” text file as part 
of its distribution, then any Derivative Works that 
You distribute must include a readable copy of the 
attribution notices contained within such NOTICE 
file, excluding those notices that do not pertain to 
any part of the Derivative Works, in at least one 
of the following places: within a NOTICE text file 
distributed as part of the Derivative Works; within 
the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display 
generated by the Derivative Works, if and wherever 
such third-party notices normally appear. The 
contents of the NOTICE file are for informational 
purposes only and do not modify the License. 
You may add Your own attribution notices within 
Derivative Works that You distribute, alongside or 
as an addendum to the NOTICE text from the Work, 
provided that such additional attribution notices 
cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your 
modifications and may provide additional or different 
license terms and conditions for use, reproduction, 
or distribution of Your modifications, or for any such 
Derivative Works as a whole, provided Your use, 
reproduction, and distribution of the Work otherwise 
complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions.
Unless You explicitly state otherwise, any Contribution 
intentionally submitted for inclusion in the Work by You to 
the Licensor shall be under the terms and conditions of 
this License, without any additional terms or conditions. 
Notwithstanding the above, nothing herein shall 
supersede or modify the terms of any separate license 
agreement you may have executed with Licensor 
regarding such Contributions.
6. Trademarks.
This License does not grant permission to use the trade 
names, trademarks, service marks, or product names 
of the Licensor, except as required for reasonable and 
customary use in describing the origin of the Work and 
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty.
Unless required by applicable law or agreed to 
in writing, Licensor provides the Work (and each 
Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS 
OF ANY KIND, either express or implied, including, 
without limitation, any warranties or conditions of 
TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, 
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or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are 
solely responsible for determining the appropriateness 
of using or redistributing the Work and assume any 
risks associated with Your exercise of permissions 
under this License.
8. Limitation of Liability.
In no event and under no legal theory, whether in 
tort (including negligence), contract, or otherwise, 
unless required by applicable law (such as deliberate 
and grossly negligent acts) or agreed to in writing, 
shall any Contributor be liable to You for damages, 
including any direct, indirect, special, incidental, or 
consequential damages of any character arising as a 
result of this License or out of the use or inability to 
use the Work (including but not limited to damages for 
loss of goodwill, work stoppage, computer failure or 
malfunction, or any and all other commercial damages 
or losses), even if such Contributor has been advised 
of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability.
While redistributing the Work or Derivative Works 
thereof, You may choose to offer, and charge a fee 
for, acceptance of support, warranty, indemnity, or 
other liability obligations and/or rights consistent with 
this License. However, in accepting such obligations, 
You may act only on Your own behalf and on Your sole 
responsibility, not on behalf of any other Contributor, 
and only if You agree to indemnify, defend, and hold 
each Contributor harmless for any liability incurred by, 
or claims asserted against, such Contributor by reason 
of your accepting any such warranty or additional 
liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your 
work.

To apply the Apache License to your work, attach the 
following boilerplate notice, with the fields enclosed 
by brackets “[]” replaced with your own identifying 
information. (Don't include the brackets!) The text 
should be enclosed in the appropriate comment syntax 
for the file format. We also recommend that a file or 
class name and description of purpose be included 
on the same “printed page” as the copyright notice for 
easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the 
“License”);
you may not use this file except in compliance with the 
License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, 
software distributed under the License is distributed 
on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing 
permissions and limitations under the License.
 
 

lwIP
Copyright (c) 1997 Global Election Systems Inc.
Copyright (c) 2001-2003 Swedish Institute of Computer 
Science.
Copyright (c) 2001-2003 Swedish Institute of Computer 
Science. All rights reserved.
Copyright (c) 2001-2004 Axon Digital Design B.V., The 
Netherlands. All rights reserved.
Copyright (c) 2001-2004 Leon Woestenberg <leon.
woestenberg@gmx.net>
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer 
Science. All rights reserved.
Copyright (c) 2002 CITEL Technologies Ltd. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2002-2003, Adam Dunkels.
Copyright (c) 2002-2003, Adam Dunkels. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2003 by Marc Boucher, Services 
Informatiques (MBSI) inc.
Copyright (c) 2003-2004 Axon Digital Design B.V., The 
Netherlands. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2004 Leon Woestenberg <leon.
woestenberg@axon.tv>
Copyright (c) 2007 Dominik Spies <kontakt@dspies.
de> All rights reserved.
Copyright (c) 2010 Inico Technologies Ltd. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2016 The MINIX 3 Project. All rights 
reserved.

/*
*Copyright (c) 2001, 2002 Swedish Institute of 
*Computer Science. All rights reserved. 
*
*Redistribution and use in source and binary forms, 
*with or without modification, are permitted provided 
*that the following conditions are met:
*
*1.  Redistributions of source code must retain the
*     above copyright notice, this list of conditions and the 
*    following disclaimer.
*2.  Redistributions in binary form must reproduce the
*    above copyright notice, this list of conditions and the                       
*  following disclaimer in the documentation and/or   
*    other materials provided with the distribution.
*3.  The name of the author may not be used to endorse
*  or promote products derived from this software   
*    without specific prior written permission. 
*
*THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE  
*AUTHOR “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED   
*WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,   
*THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY  
*AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE   
*DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE  
*LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
*SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL  
*DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,  
*PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR  
*SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;  
*OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER  
*CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,  
*WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
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*TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)  
*ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
*THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE  
*POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*
*This file is part of the lwIP TCP/IP stack.
*
*Author: Adam Dunkels <adam@sics.se>
* 
*/ 

FreeRTOS
Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. 
All Rights Reserved.
Copyright (C) 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. 
All Rights Reserved.

The FreeRTOS kernel is released under the MIT open 
source license, the text of which is provided below.

This license covers the FreeRTOS kernel source files, 
which are located in the /FreeRTOS/Source directory of 
the official FreeRTOS kernel download. It also covers 
most of the source files in the demo application projects, 
which are located in the /FreeRTOS/Demo directory of 
the official FreeRTOS download. The demo projects 
may also include third party software that is not part 
of FreeRTOS and is licensed separately to FreeRTOS.  
Examples of third party software includes header 
files provided by chip or tools vendors, linker scripts, 
peripheral drivers, etc. All the software in subdirectories 
of the /FreeRTOS directory is either open source or 
distributed with permission, and is free for use. For the 
avoidance of doubt, refer to the comments at the top of 
each source file.

License text:
-------------

Copyright (C) 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates.  
All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to 
any person obtaining a copy of this software and 
associated documentation files (the “Software”), to 
deal in the Software without restriction, including 
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the 
Software, and to permit persons to whom the Software 
is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice 
shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE 
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT  

OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE 
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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 ข้้อม่ืลจำาเพื่าะ
NA-S106FR1 
NA-S106FC1 NA-S96FC1

แรงดนัไฟฟ้าตามพ่ื่กดั (โวลต์) 220
ความถ่ึ�ตามพ่ื่กดั (เฮ่รตซ์ั) 50
กำาลงัไฟฟ้าการใช้็พื่ลงังานสงูสดุ (วตัต์) 1600

กำาลงัไฟฟ้าการใช้็พื่ลงังานความร้อน 
(วตัต์)

สำาห้รับัการซักั 1445
สำาห้รับัการอบัแห้้ง 905

ความเร็วปั�นแห้้งสงูสดุ (รอบั/นาท่ี่) 1400
ข้นาดข้องเคร่�อง (กว้าง x ยาว x สงู) (มม.) 596 × 585 × 845
นำ �าห้นกัข้องเคร่�อง (ก่โลกรัม) 70 
นำ �าห้นกัสงูสดุข้องผ้้าแห้้ง (ซักั) (ก่โลกรัม) 10.0 9.0 
นำ �าห้นกัสงูสดุข้องผ้้าแห้้ง (อบัแห้้ง) (ก่โลกรัม) 6.0 
แรงดนันำ �าจากก๊อก (เมกะปาสคาล) 0.01 - 1
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Thank you for purchasing this product.
- Read these instructions carefully for optimum 
performance and safety before use.

- Keep this manual for future reference.

It is essential to read these instructions.

AWW9901CA2C0-0C0

Operating & Installation  
Instructions

Washer Dryer 
(Household Use)

Model No. NA-S106FR1
NA-S106FC1 NA-S96FC1



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

Safety Precautions

May cause serious injury or death

May cause fire or electric shock

 WARNING

Children must not use it alone.
 z This appliance is not intended for use by 
persons (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 responsible for 
their safety.
 z Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.

Setting the Child Lock. (P. 30)

On

Hold 
5 sec.

Do not touch it  
with wet hands.

Fully insert it.

Do not hold or  
pull on the cord.

Do not use.

Damaged

Do not use. 

Plug adaptor

Extension cord
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 WARNING

May cause failure

In case of failure or damaged power cord, 
stop use and ask the electrical technician.

Securely insert the ground prong. 
Ask the electrical technician for a new socket.

Use a socket appropriate for this appliance.

e.g.)

 z The plug shape, socket shape and rating 
requirement vary with the region.

Accumulated dust 
may cause fire.

Wipe the power plug 
periodically.

Keep away from 
flammable materials.

Do not disassemble, 
repair or modify it by 
yourself.

When using the “Panasonic SmartApp+” app 
(Cause of malfunction due to radio waves 
from the appliance) S106FR1

 z Keep at least 15 cm away from the 
mounting part of the cardiac pacemaker.
 z Keep away from medical equipment and 
automatic control equipment (automatic 
doors, fire alarms, etc.).
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May cause fire (For safety use of the dryer)

Safety Precautions (continued)

Do not dry items soiled with flammable materials.

Drying
 z Items that have been soiled with substances such 
as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, 
spot removers, turpentine, waxes, wax removers 
and cosmetic oils must not be dried in the appliance 
even after having been washed.

Empty all pockets.
 zMake sure that no objects are left in any 
of the pockets. Pay particular attention to 
cigarette lighters and matches. They may 
cause fire.

Do not dry items made of rubber, etc.

Drying
 z Items such as foam rubber (latex foam), shower 
caps, waterproof textiles, airtight fabrics, rubber 
backed articles and clothes or pillows fitted with 
foam rubber pads should not be dried in the 
appliance. Such materials may be destroyed and 
thereby damage the appliance.
 z Do not dry unwashed items in the appliance.

The lint must not be allowed  
to accumulate around the 
appliance.

Observe the following.
 z Never stop the appliance before 
the end of the drying cycle unless 
all items are quickly removed and 
spread out so that the heat is 
dissipated.
 z The appliance is not to be used if 
industrial chemicals have been used 
for cleaning.
 z The appliance must not be supplied 
through an external switching device, 
such as a timer, or connected to a 
circuit that is regularly switched on 
and off by a utility.

 WARNING
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 CAUTION

May cause injury

May cause water leakage

Be careful not to get your 
fingers caught.

Do not touch when it is hot.

Do not climb on the appliance.

Install the appliance correctly.

DoorFull opening

 z The appliance must not be 
installed behind a lockable door, a 
sliding door or a door with a hinge 
on the opposite side to that of the 
appliance, in such a way that a 
full opening of the appliance door 
is restricted. 

Turn off the water faucet. Use new hose-sets.
 z New hose-sets 
supplied with the 
appliance are to 
be used and old 
hose-sets should 
not be reused.

 � For maximum mass of dry cloth and pressure of tap water, see P. 63.
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Safety Precautions (continued)

 CAUTION
May cause failure

Keep away from heat and 
direct sunlight.

Remove anchor bolts before 
operation.

Do not obstruct. Do not use hot water.
 z Do not obstruct 
the openings of 
the bottom face 
with carpet, etc.

Over 50 ºC

For machine-washable items only.
 z This appliance is intended to be used in 
household. 
This appliance is not intended to be used in 
applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other 

working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential 

type environments;
- bed and breakfast type environments;
- areas for communal use in blocks of flats or in 

launderettes.
Do not wash excessively oily 
clothes.

Follow the instructions.

 z Fabric softeners, or similar products, 
should be used as specified by the 
fabric softener instructions.
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150
MAX100

50

Part names

Checking Your Washing Machine

Detergent drawer (P. 12)

Accessories

Control panel
(P. 10)

DrumDoor

Door seal

Drain filter cover
(P. 34)

Hinge

Adjustable feet
(P. 47)

 �Elbow (1) (P. 49)  �Cover caps (4) (P. 47)

 �Water supply hose (1) (P. 48, 49)  �Bottom cover (1) / Screw (1) (P. 46)

  

Water inlet (P. 49)

Anchor bolts
(P. 47)

Drain hose
(P. 48, 49)

Power cord and plug*
* The plug shape varies  
with the region.
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Before Washing
Preparing laundry

Pre-laundry check

Reverse

Clothes likely to pill

 z Observe care labels.

 zWash separately.

White 
clothes

Coloured 
clothes

 z Pretreat for heavily stains.

NOTE
 z “Stain Master+” programs (P. 16, 17) 
are recommended for removing 
stains.

Before put clothes in drum

 z Remove foreign objects.  z Use laundry nets for delicates and 
small items.

Overpack
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Cannot wash or dry

Cannot wash or dry

Leather / fur Silk, rayon and cupro 
(Blended fabric)

Commercially  
available washing aids

Cap with hard  
core materials

Others ...
 z Wrinkled and 
embossed articles

 z Crepe fabric
 z Deformable 
clothing (blazers, 
ties, dresses, etc.)

 z Velvet

Cushion, Pillow, etc. Urethane / rubber 
backed or thick mats

Paper diapers

Cannot dry

Any of the above 
marks

Woollen clothing Tights or pantyhose Mats and other  
items with hair of 

pets attached

Quilts Starched clothing Clothing with laces 
or embroidery, new 
synthetic fibres, etc.

NOTE
 zMay cause clothing deformation, damage and harm or malfunction to the 
appliance.
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Control Panel

Add Wash lamp: 
You can add clothes 
while lit. (P. 14)

Lock The door is locked
The door and buttons are 
all locked (Child Lock) (P. 30)

ECONAVI lamp  
(P. 23)

Water temperature

Spin speed

Optional function lamp

Display

Process  Wash
 Rinse

 Spin
 Dry

Remaining time

Error display (P. 43, 44, 56)
(e.g. U11)

“My Favorite” program lamp (P. 51)

 � NA-S106FC1/NA-S96FC1

 z Images in these instructions are of the 
NA-S106FR1, unless otherwise indicated.

(P. 26) (P. 33)

(P. 27) (P. 29)

(P. 54) (P. 28)

Auto Tub Care (P. 28)
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Program selection 
slider (P. 16)

Power button

Start/
Pause 
button

Control buttons

NOTE

 z Turn off  back on  z No operation  auto power off

3 sec.Turn off On

(  ) Auto 
Power off

(Not pressed  )

10 min.On

 z In case of a power failure
  When the power recovers, operation resumes from where it stopped. (Auto Restart)

Press & hold 5 sec at the 
same time:

 Child Lock ( P. 30)

 � NA-S106FR1

Touch operation 
 z If water, detergent or softener gets 
on, turn off and wipe off with a 
towel etc. immediately. (Cause of 
malfunction)

Dry Mode (P. 25)

Press & hold 5 sec:
 Auto Tub Care (P. 28)

Press & hold 5 sec:
 Remote (P. 54)

Stain Master+ 
(P. 16, 17)

Press 5 sec: 
Dry Only (P. 21)

Blue Ag+ (P. 29)

Rinse+ (P. 27)

Tub Clean (P. 33)

Temp ( P. 22)

Spin ( P. 23)

Wash Mode (P. 24)

Timer (P. 26)
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Detergent

NOTE

STARTSTART

Detergent

Use a low foam detergent.
 z To prevent powder detergent from 
remaining in the detergent drawer:

Wet Dry

Lumps Powder

Fabric softener

150
MAX100

50

Separated 
or solidified 
softeners

Concentrated
softener

Water

 Detergent
Powder detergent Liquid detergent

Bleach

 z Follow the instructions on each package.
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150
MAX100

50

Ag+ case (P. 29, 33) 
S106FR1

 Fabric softener
Max. 150 ml
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Washing & Drying Basic Method

NOTE
 � Do not let laundry get caught in 
the door.

 � Do not overfill the drum with 
laundry.

 � To open the door during operation
 z During washing
(You can add clothes when  lit.)

Pause Max. 1 min.

Click

Start

(To restart)

 z During drying

Hold 
5 sec. Operation 

ends

Start cooling

5 to 25 min.

NOTE
 z Door does not open  (P. 37)

4

2

3Settings
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1
150

MAX100
50

2
On

3 Select a program. (P. 16)

or

 � Changing the settings.

4

(30 sec.)

Measures the 
amount of laundry

(e.g.)

Displays the time required 
(recalculated)

Start

5

Settings

Temp 
(P. 22)

 Spin 
(P. 23)

Wash Mode 
(P. 24)

Timer 
(P. 26)

Rinse+ 
(P. 27)

Auto Tub 
Care

S106FC1
S96FC1
(P. 28)

Blue Ag+;
Auto Tub 

Care
S106FR1

(P. 28, 29)

Dry Mode 
(P. 25)
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Program List
WASH & DRY / WASH

Program Description

Max load (kg)
Total time

Wash
DryS106FR1/

S106FC1 S96FC1 WASH WASH & 
DRY

Daily Wash

 z Everyday clothes 
(Quicker than 
“Cotton” program) 10.0 9.0 6.0 1:30 4:53 - 

7:25

Cotton

 z Everyday clothes

10.0 9.0 6.0 2:54 6:10 - 
8:50

Cotton +

 z Gentle wash with 
extra time

10.0 9.0 6.0 3:00 6:18 - 
8:18

Baby Care

 z Clothes for babies 
& sensitive skin

5.0 2:20 5:45 - 
7:35

Rinsing thoroughly

 

Tub Clean
 z Cleaning the drum.

None 3:45 4:25

For the following 
stains

  Allergy
 z For ticks and pollen

10.0 9.0 6.0 3:15 5:53 - 
9:13

  Collar/ 
       Sleeve

10.0 9.0 6.0 3:10 6:35 - 
8:30
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 z Total time is approximate (When the standard water supply rate is 15 L / min). 
For each program's default water temperature. 

WASH

Program Description
Max load (kg)

Total timeS106FR1/
S106FC1 S96FC1

Active 
Speed 38

 z Small loads

5.0 0:38

Rapid 15

 z Small loads of lightly soiled

2.0 0:15

Bedding
 z Large items

3.0 1:30

Delicates

 z Washing gently

2.0 0:50

For the following stains

  Mud 10.0 9.0 3:30

  Oily  
       Sauce

10.0 9.0 3:00

DRY
Program Description Max load (kg) Total time

Dry Only

Hold 5 sec.

 z Used to dry clothes.

6.0 1:54 - 6:00
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Details of Programs

NOTE
 z For normally soiled laundry at the rated capacity, we recommend using the 
“Cotton +, 60 °C, 1400 r/min” which is tested in accordance with IEC 60456 
for the energy and water efficiency aspects.
 z Actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.
 z These results depend on water pressure, water hardness, water inlet temperature, 
room temperature, type and amount of load, degree of soiling, utilized detergent, 
fluctuations in the main electricity supply and chosen additional options.

Settings

Program

Auto setting Setting range Optional functions
Temp 
(°C)

Spin  
(r/min) Dry Temp (°C) Spin (r/min) Dry Mode Wash 

Mode
Dry 

Mode Timer Rinse+ Blue 
Ag+

Auto Tub 
Care

WASH & DRY

Daily Wash 40 1200 Gentle Cold, 30, 40, 60 1200, 1400 Gentle, Speed, Time      
Cotton 40 1200 Gentle Cold, 30, 40, 60 1200, 1400 Gentle, Speed, Time      
Cotton + 60 1400 Gentle Cold, 30, 40, 60 1200, 1400 Gentle, Speed, Time      
Baby Care 40 1400 Gentle Cold, 30, 40, 60 1200, 1400 Gentle, Speed, Time      
Allergy 90 1200 Gentle 60, 90 1200 Gentle, Speed, Time      
Collar/Sleeve 40 1200 Gentle 40 1200, 1400 Gentle, Speed, Time      
Tub Clean 40 1200 Speed 40 1200 Speed –  – – – –

WASH

Daily Wash 40 1200 – Cold, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Cotton 40 1200 – Cold, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Cotton + 60 1400 – Cold, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Baby Care 40 1400 – Cold, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Allergy 90 1200 – 60, 90 , 500, 700, 1200 – – –   – 
Collar/Sleeve 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Tub Clean 40 1200 – 40 1200 – – – – – – –

Active Speed 38 40 1200 – Cold, 30, 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –  –  
Rapid 15 Cold 1200 – Cold , 500, 700, 1200 – – –  – – –

Bedding Cold 700 – Cold, 30 , 500, 700 –  –    –

Delicates 30 500 – Cold, 30, 40 , 500 –  – –   –

Mud 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Oily Sauce 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    

DRY Dry Only –  *
1 Gentle – – Gentle, Speed, Time –  – – – –
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Blue Ag+:
S106FR1

Settings

Program

Auto setting Setting range Optional functions
Temp 
(°C)

Spin  
(r/min) Dry Temp (°C) Spin (r/min) Dry Mode Wash 

Mode
Dry 

Mode Timer Rinse+ Blue 
Ag+

Auto Tub 
Care

WASH & DRY

Daily Wash 40 1200 Gentle Cold, 30, 40, 60 1200, 1400 Gentle, Speed, Time      
Cotton 40 1200 Gentle Cold, 30, 40, 60 1200, 1400 Gentle, Speed, Time      
Cotton + 60 1400 Gentle Cold, 30, 40, 60 1200, 1400 Gentle, Speed, Time      
Baby Care 40 1400 Gentle Cold, 30, 40, 60 1200, 1400 Gentle, Speed, Time      
Allergy 90 1200 Gentle 60, 90 1200 Gentle, Speed, Time      
Collar/Sleeve 40 1200 Gentle 40 1200, 1400 Gentle, Speed, Time      
Tub Clean 40 1200 Speed 40 1200 Speed –  – – – –

WASH

Daily Wash 40 1200 – Cold, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Cotton 40 1200 – Cold, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Cotton + 60 1400 – Cold, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Baby Care 40 1400 – Cold, 30, 40, 60 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Allergy 90 1200 – 60, 90 , 500, 700, 1200 – – –   – 
Collar/Sleeve 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Tub Clean 40 1200 – 40 1200 – – – – – – –

Active Speed 38 40 1200 – Cold, 30, 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –  –  
Rapid 15 Cold 1200 – Cold , 500, 700, 1200 – – –  – – –

Bedding Cold 700 – Cold, 30 , 500, 700 –  –    –

Delicates 30 500 – Cold, 30, 40 , 500 –  – –   –

Mud 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    
Oily Sauce 40 1200 – 40 , 500, 700, 1200, 1400 –  –    

DRY Dry Only –  *
1 Gentle – – Gentle, Speed, Time –  – – – –

 z Setting time for Time Dry: 30, 60, 90, 120, 180, 210 min.
*1 In case of “Gentle Dry” or “Speed Dry” mode,

If the weight of clothes is heavy, spin is performed: 1200
If the weight of clothes is light, spin is not performed:  

 :  Drain only (No spin)
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Bedding

 �Washable items
 z  (Wash)  z  (Handwash)
 z 100 % cotton or 100 % synthetic

Sheets, bedspreads, 
undersheets

Blankets

 � Not washable items

Electric blankets

Fake furLong pileSilkWool

NOTE

 � Putting blankets into the drum

NOTE

Washing & Drying Tips

Delicates
 �When washing
 z To rinse fully, use the “Rinse+” 
function. (P. 27)

NOTE

Bleach Liquid detergent 
for delicates

 � After operation ends
Take out 
immediately
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Dry Only

NOTE

Over 6.0 kg

You can change dry modes depending 
on clothes.

1
On

2
Hold 5 sec. (for Dry Only)

3 Select Dry Mode.

4
Start

Dry 
Mode Description

Gentle 
Dry

For heat-sensitive clothes 
(Max. 6.0 kg).

Speed 
Dry

For clothes not easy to be 
wrinkled (Max. 6.0 kg).

Time 
Dry

• For clothes easy to be 
wrinkled.

 Thinner plain woven 
and crepe texture etc.

• For small amount laundry 
(Max. 0.5 kg).
*Time: 30 min.
*After drying: 

Take out immediately

• For half-dry clothes.
*Time: 30 min. and more

 z Open the tap even in drying.
Drying Open

For cooling and 
dehumidification

 z The door is locked 
during drying.

Drying

To open the door 
(P. 14)
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Changing Program Settings
 � Preparing
 z Sort the laundry and put it into the 
drum. (P. 8)
 z Add the detergent. (P. 12)

1
On

2 Select a program. (P. 16)

or

3 Change the program's 
settings.

Spin

Temp

 z Available options and setting 
ranges are different depending 
on the program. (P. 18)

 z An alarm sounds if you select 
an option that is unavailable.

4
Start

 Temp

Change the washing temperature.

Low High

 � Setting guide

Low High

 z Colours

 z Lightly Soiled

 z Easily shrinks

 zWhite

 z Heavily Soiled

 z Cotton

3 (P. 18)
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 Spin

Change the spin speed.

Low High

 � Setting guide

Low High

 z To reduce  
wrinkling

 z To dry more 
thoroughly

3 (P. 19)

 � To change the setting while 
washing

Washing

1

Pause

2

3

Start

ECONAVI
 z “Cotton” and “Daily Wash” 
programs

Time savingWater saving

3 sensors
Weight Temperature Material

 � Lamp indications

Detecting

ECONAVI enabled
ECONAVI disabled
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Changing Program Settings (continued)
 � Preparing
 z Sort the laundry and put it into the 
drum. (P. 8)
 z Add the detergent. (P. 12)

1
On

2 Select a program. (P. 16)

or

3 Change the program's 
settings.

Wash Mode

Dry Mode

 z Available options and setting 
ranges are different depending 
on the program. (P. 18)

 z An alarm sounds if you select 
an option that is unavailable.

4
Start

 Wash Mode

Select a combination of wash, rinse 
and spin.

Wash SpinRinse

(e.g.)

3
*1 Wash

 *2 Rinse
*2 Spin

 Wash and rinse

 Wash and spin

  *2 Rinse and spin

*1 Water is drained after 
wash process.

*2 Drains first if there is 
water in the drum.
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 Dry Mode

Select a combination of processes.

Wash SpinRinse

(e.g.)

Dry

3 Dry Mode (P. 21)

WASH & DRY
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Changing Program Settings (continued)
 � Preparing
 z Sort the laundry and put it into the 
drum. (P. 8)
 z Add the detergent. (P. 12)

1
On

2 Select a program. (P. 16)

or

3 Change the program's 
settings.

Timer

Rinse+

 z Available options and setting 
ranges are different depending 
on the program. (P. 18)

 z An alarm sounds if you select 
an option that is unavailable.

4
Start

 Timer

Set how many hours later to finish 
operation. (Up to 24 hours)

Auto start
1:00 9:00

(e.g.)

Set

(e.g.)

3
Press or hold

(e.g.)

 � To check a preset time

 � To cancel settings

(All settings are cancelled)
Turn off

NOTE

All indications 
turn off except

Start

 z Not available: P. 19
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 Rinse+

Add an extra rinse.

Wash Rinse Extra Rinse Spin

3
Lights

(On)
Goes out

(Off)

 � To change the setting while 
washing

Washing

1

Pause

2 OnOff

3

Start
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Changing Program Settings (continued)
 � Preparing
 z Sort the laundry and put it into the 
drum. (P. 8)
 z Add the detergent. (P. 12)

1
On

2 Select a program. (P. 16)

or

3 Change the program's 
settings.

Blue Ag+  
Auto Tub Care

 z Available options and setting 
ranges are different depending 
on the program. (P. 18)

 z An alarm sounds if you select 
an option that is unavailable.

4
Start

 Auto Tub Care

Add tub cleaning process.

3 S106FR1

Hold 
5 sec.

S106FC1 S96FC1

Lights
(On)

Goes out
(Off)

NOTE
 z The setting is memorized.
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 Blue Ag+ 

S106FR1

Bacteria elimination function (Max. 3.0 kg).

Wash Rinse Extra Rinse Spin

3
Lights

(On)
Goes out

(Off)

 � Service life for Ag+ case
 z “Blue Ag+” works for about 300 
to 350 times (for about 7 years if 
used once a week).
 z Replace the case when the 
contents are decreased.

Off

 z Replace
 (P. 33)

 zWash without “Ag+”

NOTE
 z Do not use the water for other 
purposes.

Drinking Cooking

 z The kind of clothes, detergent, 
softener, and water hardness may 
affect the result.
 z Stop use if itchy, etc.
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Setting the Child Lock

1
On

2 Hold 
5 sec.

x2

Lights
(On)

 � To cancel:

Same procedure x4

Goes out
(Off)

Cancelling the buzzer

1
On

2 Hold 5 sec.

x2

 � To reset:

Same procedure x4

Changing Appliance Settings
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Maintenance
Water supply filter

If water does not flow smoothly

1

Empty

2
On

3
Daily Wash

Select

4
Turn offStart

1 min.

5
2

1

6
2 1

7
Water supply 
filter

8

9
1

2

10
2

1

Remove and clean the filter
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Maintenance (continued)

Power plug

Door seal

Window Drain filter

Drum

Detergent 
drawer Tap

Appliance

Mild kitchen 
detergent

Door seal For heavy soil

NOTE

 z Do not use gritty cleaners or 
thinners, or products containing 
alcohol or paraffin oil.

Detergent drawer

1 2 1

3

2

3

4

Thin 
end

Thick  
end

Click

5
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If the contents are decreased

 � Change Ag+ case
S106FR1

1

2 Exchange

Ag+ case for 
replacement:
N-AG1

NOTE
 z You cannot open Ag+ case.

Drum

1
2 Whitening bleach (chlorine bleach)

200 ml

3
No clothing

On

4  z for Wash

 z for Wash & Dry
1 2

5
Start

NOTE
 z If the “Tub Clean” program is not 
run, the indicator  goes off when 
other program is run 3 times.

Once a month or if  flashes  
<Tub Clean>
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Maintenance (continued)

Drain filter

Once a month

Be sure to drain water in the drum 
before this procedure.

 CAUTION

Hot water
(possibly scalding water)

1
Turn off

2

3 Pump hose

Tray

4

Hose 
stopper

5

6
Drain filter

7 1

2

8 Replace
1 2 Until it is in place

3

1
2

4
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For Better Results
Symptoms Tips for nice finish

Shrunken clothes
If cotton products have shrunk by drying

 z Moisten and stretch. 

Hand feeling changes by 
wrinkles

 z Reduce clothing amount.

 z Select dry mode. (P. 21)

Depending on clothes

 z After drying

Take out immediately

• Drying is insufficient
• Drying is uneven

 z Reduce clothing amount.

 z Turn on.

Feel rough  z When towels feel rough after washing

Fabric 
softener

 If still feel rough Dry

Lint is attached  z “Rinse+” or “Tub Clean” 

(P. 27)

or

(P. 33)
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Troubleshooting
Symptoms Points to be checked

M
ai

n 
un

it

Touch the buttons

No reaction

 �Possible cause
 z During an operation

 �Try
 z Child Lock (P. 30)

(Off)

No operation

 �Check
 z Timer z Power cut

 �Try

 z Turn the breaker
 on.

 z Turn on. z Close the door.

 z Press “Start”.

 z Unplug and insert 
again. 1

2

(30 sec.)

Odour of rubber
 �Possible cause

Rubber parts Time passes No smell

 �Try

Tub Clean (P. 33)
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Symptoms Points to be checked

M
ai

n 
un

it

Door does not open

 �Possible cause
 z During an operation (washing or drying)

Door is locked.
To open the door during 
operation (P. 14)

 �Check
 z Temperature  z Water level

High

High

 �Try
 z Child Lock (P. 30)

1 2 3

Spin

 z During an operation

4 Open

Turn off On

(P. 24)

NOTE
Power cut Restored

Door is locked Door is locked
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Troubleshooting (continued)

Symptoms Points to be checked

D
et

er
ge

nt
 a

nd
 fo

am

After washing  �Check

(P. 12)

Foam

 �Possible cause

 z Temperature  z Water level  z Water softness
 z The amount of foam varies.

Not enough

 �Check

(P. 12)

 z Powder detergent

 z Low foam 
detergent

 z Heavily 
soiled

 z Load too 
large

 z Too little 
detergent

Too much  �Check
 z Too much detergent
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Symptoms Points to be checked

W
as

h

During a wash

Wash

Water 
drainage

 �Possible cause

Excess foam

Auto drainageFoam

Foam detection 
function

Auto water 
supply

D
ry

Drying takes too long

Drying

 �Check
 z Too heavy  z Too cold

 �Try
 z Check the location

5 cm and more
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Symptoms Points to be checked

R
in

se
/S

pi
n

During the spin process

Stop Rotates  
several times

 �Possible cause
Unevenness

Auto 
correct

Evenness

Auto 
correctStop

 �Try
Too light Add 1 or 2 

Bath towels

After washing

Foam or water

 �Try

Wipe

Spin changes to rinse

RinseSpin

 �Possible cause
 z If clothes are uneven, this appliances automatically 
corrects unevenness using the rinse process.

La
un

dr
y If the laundry yellows

Yellow

 �Try

Off

White

60 ºC

Troubleshooting (continued)

S106FR1
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Symptoms Points to be checked

Ti
m

e

During a wash
Displayed time

Changes

 �Possible cause
 z Remaining time is corrected during operation.

The remaining time may increase.

 z If the settings changed  z If clothes are 
uneven

Approximate Corrected

Remaining time 

or

Does not decrease

Suddenly decrease

 �Possible cause
The displayed time is a guideline. 

N
oi

se

During water drainage  �Possible cause
 z This is normal.
The drain pump is working.

Sound of fan rotating  �Possible cause
 z This is normal.
The fan cools electric parts.

Motor emits a sound  �Possible cause
 z This is normal.
The motor will make a short sound when the drum 
engages.
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Symptoms Points to be checked

N
oi

se

Unusual noise  
(or vibration)

 �Check
 z Metal items

 z Slope or an unstable surface

 z Anchor bolts (P. 47)

(P. 47)

 z Adjust 4 feet

O
th

er
s

Off

Power cut Breaker

 �Check

On

 z When the power recovers, operation resumes 
from where it stopped.

Troubleshooting (continued)
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Error Display
Error Display Points to be checked

Unable to 
drain Lint

1Check 3
2

12

(P. 34)

Start

Door is open

21
Start

Unable to  
spin

1 Check 3
2

12
Start

Unstable 
or inclined Stable Too 

much Reduce Too 
little AddUneven Even

 

Unable to 
supply water

31Check

Water outage Turned off Water supply 
filter (P. 31)

2

12
Start

Unable to 
drain during 

drying

Check the drain hose
(Refer to U11)

Turn off

1 2 3

Spin Dry

+
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Error Display Points to be checked

Unable to 
spin

Restart Run  
“Rapid 15”

 z Next time:

Turn off On Low foam detergent

1 2

31 2

 � Information

Unable to 
open

Hot
During 
drying 
(P. 14)

Hold 5 sec.
5 to 25 min.

Start cooling

Error Display (continued)
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Choosing the Right Location
Make sure to ask a service person  
for installation.

 � Do not install the appliance by yourself.
 � Follow this installation method. If you do not, Panasonic will not be liable for 
any accidents or damages.

Appliance dimensions
(mm)

581

798

496.4
585

28.8

845

596

1078
584.7

 � Set-in installation
30 mm 
or more

20 mm 
or more

20 mm 
or more

50 mm 
or more

640 mm 
or more

Check the location.

 z Do not let the metallic portions of the 
appliance come into contact with metal 
sinks or other appliances.

Installation
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Moving and Installing
Carrying the appliance

Do not do it alone.

Installation of bottom cover

1

2

Installation
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Removing the anchor bolts

1
Anchor bolts (4)

2 1

2

3
Cover cap

NOTE

store

 �Moving the appliance again

Levelling the appliance

1

Spirit level (not supplied)

2
1

2
Loosen and adjust

3

4
Tighten

NOTE
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Connecting the Hoses
Connect the hoses properly to prevent water leaks.

Maximum connection distances for hoses and the power cord

Right side connection
(cm)

Water supply hose

Drain hole

90

90

90

Height of drain hose
( 0 - 100 )

Power cord

Drain hose

Sink

Left side connection
(cm)

120

120

40

Installation
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Water supply hose

 � Connecting the water supply hose

 CAUTION
 z Tighten the nut firmly.
 z Do not twist, squash, modify or cut 
the hose.

1
Water inlet

2
Min.

10 mm

3/4" 1

2

3

Drain hose

 � Draining to a sink or wash basin

NOTICE

Elbow 
(supplied)

 � Draining to a stand pipe

Stand pipe

 � Draining to a drain hole

NOTE
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Test Run

1

2

3
On

4
 Rapid 15

5
Start

Checking after test run

Problem Causes and Measures

Water leaks
Connect the water supply hose properly

Min.
10 mm

3/4" 1

2

Abnormal
sounds

 z Remove the  
anchor bolts (P. 47)

 z Install stably

Error display

See P. 43.

Installation
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Panasonic SmartApp+
More convenient with your smartphone

You can use the service using the “Panasonic SmartApp+”.

Notification of washing status and end of operation.
Clothes can be taken out immediately after washing.

1 hour 
before 
starting 
wash

Support program selection from program history.

 Panasonic cloud 
server

Internet

It's a perfect 
program!

 z The contents, functions and designs of this service are subject to change 
or termination without prior notice.

We have “My Favorite” program.  
You can create original programs  
with your favorite settings.

 z Up to 10 programs for each operation  
(WASH, WASH & DRY, DRY).

You can operate the washing machine or set the timer 
with application.

S106FR1
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Panasonic SmartApp+ (continued) 

Let's check the equipment required to use the app.

Android or iOS (iPhone) smartphone
 z About supported OS

https://panasonic.jp/wash/connect/faq.

html

"Wash on your 
smartphone" Q & A

Internet environment
Please confirm that it is a broadband 
line. 

Example) FTTH (optical fiber), ADSL, 
CATV (cable television), etc.

  Internet communication 
charges will be borne 
by the customer. Internet

 ■ Wireless LAN router
Use a wireless LAN router 
to connect to the internet.

NOTE

 z Make sure that the wireless LAN 
router has a communication standard 
of 2.4 GHz band. (Communication 
standards: IEEE802.11b, 
IEEE802.11g, IEEE802.11n) 
Other than the above cannot be 
used.

 z Models that only support WEP 
cannot be used.

 z As a security measure, be sure to use 
a wireless LAN router that can set the 
encryption method WPA3, WPA2, or 
WPA.

 z We recommend WPA3 and WPA2 
(AES) as the encryption method.

 z We do not guarantee the operation 
of all wireless LAN routers. (Mobile 
router is not guaranteed to work.)

Required Equipment and Environment

Let's check the equipment required to use the app.

 ■ Android or iOS (iPhone) 
smartphone
 z About supported OS
https://www.panasonic.com/fiot/wash/

Panasonic Website

 ■ Internet environment
Please confirm that it is a 
broadband line. 

Example) FTTH (optical fiber), ADSL, 
CATV (cable television), etc.

  Internet communication 
charges will be borne 
by the customer. Internet
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1 Install the “Panasonic SmartApp+” (free) 

 z You can find the link to download the application from “Panasonic Website”. 

https://www.panasonic.com/fiot/wash/

Panasonic Website

 z Alternatively, you can search for the “Panasonic SmartApp+” app on 
Google Play (Android) or App Store (iOS) and install the app.

 z You can also scan the link to install the app from the QR code pasted on the 
washing machine.

2 Follow instructions displayed on the screen of the app and register the 
washing machine.

 z Operate in a position where you can check the display on the washing machine.
 z It cannot be operated while the washing machine is running.

Use the app (P. 54)

Initial Settings

Follow the settings on 
the screen of the app.
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Panasonic SmartApp+ (continued) 

NOTE
 z To cancel the remote control mode and unlock the door → turn the power off.
 z When there is no remote control from the app, the remote control mode is released 
after 23 hours. During remote control mode, all buttons on the appliance (except )  
are disabled. You can only control the washing machine from the app. After 23 hours, 
the normal screen is displayed and the remote control is disable.

After initial setting is completed, you can use the app.

Preparing to use the “Remote” function
You need to prepare the washing machine before going out.

1
150

MAX100
50

2
On

Lights
(On)

3
Hold 
5 sec.

All other indications 
turn off, except:

Approx. 2 sec.

After 10 min.

To check the communication status with the lamp on control panel.

Light up Communicatable (Connected)

Blinking Trying to communicate  
(Connecting to server)

Off Not connected

 ■ Lamp position

Using the “Panasonic SmartApp+”

NOTE
 z Close the door 
completely.
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Initializing

 z When you 
stop using the 
“Panasonic 
SmartApp+”

 z Suspected use due 
to unauthorized 
access

 z If the appliance is a 
pre-owned machine

 z When you dispose 
of or transfer the 
washing machine

Reset the wireless LAN settings to the default settings.  
(Operate on the washing machine) 
You should also stop using the service of the app.

On

1 2

3 4
Hold 5 sec.

x6

Power 
turns off
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Panasonic SmartApp+ (continued) 

Error Display

Error display Causes & Measures

U81

 z Failed to connect the washing machine and the wireless LAN 
router. Check the following.
• The router is not turned on. → Turn on the power.
• The distance between the router and the washing machine is 

too long.→ Bring the router closer.
• There is a device that uses radio waves, such as a microwave 

oven, nearby. 
→Keep a distance. 
→ Stop using the device or wait a while and try again.

• Multiple devices are connected to the router. 
→Turn off the power of the device you are not using.

U82
 z Communication error with the server.
 z There may be a problem with your internet connection.

 → If you do not know the cause, contact your provider, carrier, or 
router manufacturer.

U83

 z In “Backup connection”, SSID or password of the router is 
incorrect.

 →Check the description of the router.
 z Failed to connect the washing machine and the router.

 →Check the above “U81”.

U84
 z “Scan connection” failed. Check the following.

• The Bluetooth® setting on your smartphone is turned off.
• The QR code cannot be read correctly.
 →Make sure that the Bluetooth® setting is ON, and then connect again. 
If you still cannot connect, please try “Backup connection”.

The app 
displayed 
the word 

like “Cannot 
communicate 

with the 
washing 

machine.”

 z Communicate again after a while, or check the connection status 
by the following method. 

3 4

Hold 5 sec.

1 2

Turn off On

 → If “U81”, “U82”, etc. are displayed, it is a connection error. Check 
the above.
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Usage for wireless LAN/Bluetooth®

 ■ Usage restrictions
Please note that there are the following 
restrictions on use. Panasonic is not liable 
for any incidental damages resulting from 
the failure to comply with the restrictions 
and the use or inability to use the machine.

 z Do not connect to a wireless network 
that you do not have permission to use. 
A wireless network (SSID*) that you 
do not have permission to use during 
automatic search of the wireless 
network environment may be displayed, 
but if you connect, it may be considered 
as unauthorized access.

 z Do not use in a place where magnetic 
field, static electricity, or radio 
interference is generated. 
If you use it near the following devices, 
communication may be interrupted or 
the speed may slow down.
• Microwave oven
• Other wireless LAN / Bluetooth® 
devices

• Other devices that use radio waves 
in the 2.4 GHz band (digital cordless 
phones, wireless audio devices, game 
consoles, PC peripherals, etc.)

• Metal objects that easily reflect radio 
waves

*  A name used to identify a specific network 
on a wireless LAN. If this SSID matches 
on both devices, communication is 
possible.

 ■ Security measures
 z Since the wireless LAN uses radio waves 
to send and receive data, there is a risk 
of unauthorized access. Take security 
measures to ensure the safety of your 
data. (P. 52)  Please note that we are not 
responsible for any problems that occur 
without taking security measures.

 z For the password (encryption key) of 
the wireless LAN router, refer to the 
instruction manual of the wireless LAN 
router and set it in consideration of 
security.

 ■ About firmware
 z This machine has a function to connect 
to our firmware update server via the 
Internet and automatically update its 
own firmware to the latest version. Since 
wireless communication is temporarily 
interrupted during the update, 
communication may be interrupted or 
the speed may slow down.

 z Do not analyze or modify the firmware.
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Panasonic SmartApp+ (continued) 

Copyright, etc.
 z Android and Google Play are trademarks or 
registered trademarks of Google LLC.

 z iPhone is a trademark of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

 z The App Store is a service mark of Apple 
Inc.

 z “WPA™”, “WPA2™” and “WPA3™” are 
trademarks of “Wi-Fi Alliance®”.

 z QR Code is registered trademark of DENSO 
WAVE INCORPORATED.

 z Bluetooth® word mark and logo are 
registered trademarks owned by Bluetooth 
SIG, Inc.

 z Panasonic Corporation uses these marks 
under license. Other trademarks and trade 
names are property of their respective 
owners.

 z Other names, company names, product 
names, etc. described in this manual are 
trademarks or registered trademarks of 
their respective companies. Some ™ and ® 
marks are not included in the text.

 ■ About software
This product consists of the following types of 
software.
(1)  Software developed by or for Panasonic 

Corporation (Panasonic)
(2)  Software owned by a third party and licensed 

to Panasonic
(3)  Conditionally licensed open source software

The software classified in (3) above is 
distributed with the expectation that it will be 
useful on its own, but we do not warrant any 
implied guarantee of “commerciality” or “fitness 
for a specific purpose”. No warranty is given, 
including. 

cJSON
Copyright (c) 2009 Dave Gamble
Copyright (c) 2009-2017 Dave Gamble and cJSON 
contributors

Permission is hereby granted, free of charge, to 
any person obtaining a copy of this software and 
associated documentation files (the “Software”), to 
deal in the Software without restriction, including 
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the 
Software, and to permit persons to whom the Software 
is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice 
shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE 
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE 
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

wpa_supplicant
Copyright (c) 2005-2009, Jouni Malinen <j@w1.fi>
Copyright (c) 2008, Jouni Malinen <j@w1.fi>

wpa_supplicant
==============

Copyright (c) 2003-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and 
contributors All Rights Reserved.

This program is licensed under the BSD license (the 
one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see 
CONTRIBUTIONS file for more instructions.

License
-------

This software may be distributed, used, and modified 
under the terms of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with 
or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:

1.  Redistributions of source code must retain the 
above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2.  Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or 
other materials provided with the distribution.
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Copyright, etc.
3.  Neither the name(s) of the above-listed copyright 

holder(s) nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Mbed TLS
Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2006-2016, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2006-2017, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2006-2018, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2006-2018, Arm Limited (or its affiliates), 
All Rights Reserved
Copyright (C) 2006-2018, Arm Limited (or its affiliates), 
All Rights Reserved.
Copyright (C) 2006-2019, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2006-2019, Arm Limited (or its affiliates), 
All Rights Reserved
Copyright (C) 2016, ARM Limited, All Rights Reserved
Copyright (C) 2016-2018, ARM Limited, All Rights 
Reserved
Copyright (C) 2018, Arm Limited (or its affiliates), All 
Rights Reserved
Copyright (C) 2018, Arm Limited, All Rights Reserved

RealtekSDK
(C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
(c) COPYRIGHT 2017 Realtek Semiconductor 
Corporation
Copyright (C) 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. 
All Rights Reserved.
Copyright (c) 2006-2013 ARM Limited
Copyright (c) 2009-2016 ARM Limited. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2009-2017 ARM Limited. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2009-2018 Arm Limited. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2013 ARM LIMITED All rights reserved.
Copyright (c) 2013 Realtek Semiconductor Corp.
Copyright (c) 2013-2016 Realtek Semiconductor Corp. 

Copyright (c) 2014, Realtek Semiconductor Corp. All 
rights reserved.
Copyright (c) 2015, Realsil Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright (c) 2015, Realtek Semiconductor Corp. All 
rights reserved.
Copyright (c) 2015, Realtek Semiconductor 
Corporation. All rights reserved.
Copyright (c) 2017, Realsil Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright (c) 2017, Realtek Semiconductor 
Corporation. All rights reserved.
Copyright (c) 2017-2018 Arm Limited. All rights 
reserved.
Copyright 2014 Tencent. All rights reserved.
Copyright(c) 2007 - 2012 Realtek Corporation. All 
rights reserved.
Copyright(c) 2007 - 2016 Realtek Corporation. All 
rights reserved.
Copyright(c) 2007 - 2017 Realtek Corporation. All 
rights reserved.
Copyright(c) 2007 - 2018 Realtek Corporation. All 
rights reserved.
Copyright(c) 2014, Realtek Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright(c) 2015, Realtek Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright(c) 2016, Realtek Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright(c) 2017, Realtek Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
Copyright(c) 2019, Realtek Semiconductor Corporation. 
All rights reserved.
copyright Kulesh Shanmugasundaram (kulesh 
[squiggly] isis.poly.edu)

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, 
REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, 
reproduction, and distribution as defined by Sections 1 
through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity 
authorized by the copyright owner that is granting the 
License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting 
entity and all other entities that control, are controlled 
by, or are under common control with that entity. For 
the purposes of this definition, “control” means (i) 
the power, direct or indirect, to cause the direction 
or management of such entity, whether by contract 
or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) 
or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial 
ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal 
Entity exercising permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making 
modifications, including but not limited to software 
source code, documentation source, and configuration 
files.
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Panasonic SmartApp+ (continued) 

Copyright, etc. (continued)
“Object” form shall mean any form resulting from 
mechanical transformation or translation of a Source 
form, including but not limited to compiled object code, 
generated documentation, and conversions to other 
media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether 
in Source or Object form, made available under the 
License, as indicated by a copyright notice that is 
included in or attached to the work (an example is 
provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in 
Source or Object form, that is based on (or derived 
from) the Work and for which the editorial revisions, 
annotations, elaborations, or other modifications 
represent, as a whole, an original work of authorship. 
For the purposes of this License, Derivative Works 
shall not include works that remain separable from, or 
merely link (or bind by name) to the interfaces of, the 
Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, 
including the original version of the Work and any 
modifications or additions to that Work or Derivative 
Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor 
for inclusion in the Work by the copyright owner or by 
an individual or Legal Entity authorized to submit on 
behalf of the copyright owner. For the purposes of this 
definition, “submitted” means any form of electronic, 
verbal, or written communication sent to the Licensor 
or its representatives, including but not limited to 
communication on electronic mailing lists, source 
code control systems, and issue tracking systems that 
are managed by, or on behalf of, the Licensor for the 
purpose of discussing and improving the Work, but 
excluding communication that is conspicuously marked 
or otherwise designated in writing by the copyright 
owner as “Not a Contribution”.
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or 
Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been 
received by Licensor and subsequently incorporated 
within the Work.
2. Grant of Copyright License.
Subject to the terms and conditions of this License, 
each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable copyright license to reproduce, prepare 
Derivative Works of, publicly display, publicly perform, 
sublicense, and distribute the Work and such Derivative 
Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License.
Subject to the terms and conditions of this License, each 
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, 
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
(except as stated in this section) patent license to make, 
have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise 
transfer the Work, where such license applies only to 
those patent claims licensable by such Contributor that 
are necessarily infringed by their Contribution(s) alone 
or by combination of their Contribution(s) with the Work 
to which such Contribution(s) was submitted. If You 
institute patent litigation against any entity (including a 
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that 
the Work or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct or contributory patent infringement, 
then any patent licenses granted to You under this 
License for that Work shall terminate as of the date such 
litigation is filed.

4. Redistribution.
You may reproduce and distribute copies of the Work 
or Derivative Works thereof in any medium, with or 
without modifications, and in Source or Object form, 
provided that You meet the following conditions:
(a)  You must give any other recipients of the Work or 

Derivative Works a copy of this License; and
(b)  You must cause any modified files to carry prominent 

notices stating that You changed the files; and
(c)  You must retain, in the Source form of any Derivative 

Works that You distribute, all copyright, patent, 
trademark, and attribution notices from the Source 
form of the Work, excluding those notices that do 
not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d)  If the Work includes a “NOTICE” text file as part 
of its distribution, then any Derivative Works that 
You distribute must include a readable copy of the 
attribution notices contained within such NOTICE 
file, excluding those notices that do not pertain to 
any part of the Derivative Works, in at least one 
of the following places: within a NOTICE text file 
distributed as part of the Derivative Works; within 
the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display 
generated by the Derivative Works, if and wherever 
such third-party notices normally appear. The 
contents of the NOTICE file are for informational 
purposes only and do not modify the License. 
You may add Your own attribution notices within 
Derivative Works that You distribute, alongside or 
as an addendum to the NOTICE text from the Work, 
provided that such additional attribution notices 
cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your 
modifications and may provide additional or different 
license terms and conditions for use, reproduction, 
or distribution of Your modifications, or for any such 
Derivative Works as a whole, provided Your use, 
reproduction, and distribution of the Work otherwise 
complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions.
Unless You explicitly state otherwise, any Contribution 
intentionally submitted for inclusion in the Work by You to 
the Licensor shall be under the terms and conditions of 
this License, without any additional terms or conditions. 
Notwithstanding the above, nothing herein shall 
supersede or modify the terms of any separate license 
agreement you may have executed with Licensor 
regarding such Contributions.
6. Trademarks.
This License does not grant permission to use the trade 
names, trademarks, service marks, or product names 
of the Licensor, except as required for reasonable and 
customary use in describing the origin of the Work and 
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty.
Unless required by applicable law or agreed to 
in writing, Licensor provides the Work (and each 
Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS 
OF ANY KIND, either express or implied, including, 
without limitation, any warranties or conditions of 
TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, 
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or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are 
solely responsible for determining the appropriateness 
of using or redistributing the Work and assume any 
risks associated with Your exercise of permissions 
under this License.
8. Limitation of Liability.
In no event and under no legal theory, whether in 
tort (including negligence), contract, or otherwise, 
unless required by applicable law (such as deliberate 
and grossly negligent acts) or agreed to in writing, 
shall any Contributor be liable to You for damages, 
including any direct, indirect, special, incidental, or 
consequential damages of any character arising as a 
result of this License or out of the use or inability to 
use the Work (including but not limited to damages for 
loss of goodwill, work stoppage, computer failure or 
malfunction, or any and all other commercial damages 
or losses), even if such Contributor has been advised 
of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability.
While redistributing the Work or Derivative Works 
thereof, You may choose to offer, and charge a fee 
for, acceptance of support, warranty, indemnity, or 
other liability obligations and/or rights consistent with 
this License. However, in accepting such obligations, 
You may act only on Your own behalf and on Your sole 
responsibility, not on behalf of any other Contributor, 
and only if You agree to indemnify, defend, and hold 
each Contributor harmless for any liability incurred by, 
or claims asserted against, such Contributor by reason 
of your accepting any such warranty or additional 
liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your 
work.

To apply the Apache License to your work, attach the 
following boilerplate notice, with the fields enclosed 
by brackets “[]” replaced with your own identifying 
information. (Don't include the brackets!) The text 
should be enclosed in the appropriate comment syntax 
for the file format. We also recommend that a file or 
class name and description of purpose be included 
on the same “printed page” as the copyright notice for 
easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the 
“License”);
you may not use this file except in compliance with the 
License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, 
software distributed under the License is distributed 
on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing 
permissions and limitations under the License.

lwIP
Copyright (c) 1997 Global Election Systems Inc.
Copyright (c) 2001-2003 Swedish Institute of Computer 
Science.
Copyright (c) 2001-2003 Swedish Institute of Computer 
Science. All rights reserved.
Copyright (c) 2001-2004 Axon Digital Design B.V., The 
Netherlands. All rights reserved.
Copyright (c) 2001-2004 Leon Woestenberg <leon.
woestenberg@gmx.net>
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer 
Science. All rights reserved.
Copyright (c) 2002 CITEL Technologies Ltd. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2002-2003, Adam Dunkels.
Copyright (c) 2002-2003, Adam Dunkels. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2003 by Marc Boucher, Services 
Informatiques (MBSI) inc.
Copyright (c) 2003-2004 Axon Digital Design B.V., The 
Netherlands. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2004 Leon Woestenberg <leon.
woestenberg@axon.tv>
Copyright (c) 2007 Dominik Spies <kontakt@dspies.
de> All rights reserved.
Copyright (c) 2010 Inico Technologies Ltd. All rights 
reserved.
Copyright (c) 2016 The MINIX 3 Project. All rights 
reserved.

/*
*Copyright (c) 2001, 2002 Swedish Institute of 
*Computer Science. All rights reserved. 
*
*Redistribution and use in source and binary forms, 
*with or without modification, are permitted provided 
*that the following conditions are met:
*
*1.  Redistributions of source code must retain the
*     above copyright notice, this list of conditions and the 
*    following disclaimer.
*2.  Redistributions in binary form must reproduce the
*    above copyright notice, this list of conditions and the                       
*  following disclaimer in the documentation and/or   
*    other materials provided with the distribution.
*3.  The name of the author may not be used to endorse
*  or promote products derived from this software   
*    without specific prior written permission. 
*
*THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE  
*AUTHOR “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED   
*WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,   
*THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY  
*AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE   
*DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE  
*LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
*SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL  
*DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,  
*PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR  
*SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;  
*OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER  
*CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,  
*WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
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Copyright, etc. (continued)
*TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
*ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
*THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
*POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*
*This file is part of the lwIP TCP/IP stack.
*
*Author: Adam Dunkels <adam@sics.se>
*
*/ 

FreeRTOS
Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. 
All Rights Reserved.
Copyright (C) 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. 
All Rights Reserved.

The FreeRTOS kernel is released under the MIT open 
source license, the text of which is provided below.

This license covers the FreeRTOS kernel source files, 
which are located in the /FreeRTOS/Source directory of 
the official FreeRTOS kernel download. It also covers 
most of the source files in the demo application projects, 
which are located in the /FreeRTOS/Demo directory of 
the official FreeRTOS download. The demo projects 
may also include third party software that is not part 
of FreeRTOS and is licensed separately to FreeRTOS.  
Examples of third party software includes header 
files provided by chip or tools vendors, linker scripts, 
peripheral drivers, etc. All the software in subdirectories 
of the /FreeRTOS directory is either open source or 
distributed with permission, and is free for use. For the 
avoidance of doubt, refer to the comments at the top of 
each source file.

License text:
-------------

Copyright (C) 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates.  
All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to 
any person obtaining a copy of this software and 
associated documentation files (the “Software”), to 
deal in the Software without restriction, including 
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the 
Software, and to permit persons to whom the Software 
is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice 
shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE 
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT  

OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE 
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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Specifications
NA-S106FR1 
NA-S106FC1 NA-S96FC1

Rated voltage (V) 220
Rated frequency (Hz) 50
Maximum energy rated power input (W) 1600
Heating energy rates 
power input (W)

For washing 1445
For drying 905

Maximum spin speed (r/min) 1400
Product dimensions (W x D x H) (mm) 596 × 585 × 845
Product weight (kg) 70 
Maximum mass of dry cloth (Wash) (kg) 10.0 9.0 
Maximum mass of dry cloth (Dry) (kg) 6.0 
Pressure of tap water (MPa) 0.01 - 1

63



A0822-0(T)
Printed in Vietnam

08-2022
https://www.panasonic.com
© Panasonic Appliances (Vietnam) Co., Ltd. 2022

This telecommunication equipment conforms to NBTC technical requirement.
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