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เคุรื�องซักัผ้าน่ �ม่ืฟังก์ช้นั 
“ตวัช้ว่ยอบผ้า” (ห้น้า 28)



 zหากสำายไฟฟ้าช้ำารุด ต้ิองให้ผ้่้
ผ้ลิิติ หรือติว้แทนฝ่� ายบริการ 
หรือบุคู่คู่ลิท่�ม่ืคุู่ณสำมืบต้ิิ
คู่ล้ิายก้นเป็็นผ้่้เป็ล่ิ�ยน เพื่ื�อ
หล่ิกเล่ิ�ยงอ้นติราย

  ข้้อคู่วรระว้งเพื่ื�อคู่วามืป็ลิอดภย้

อาจทำาให้เกดิการบาดเจบ็สำาหส้ำหรือถึงึแก�ช่้วติิได้

อาจทำาให้เกดิไฟไหม้ืหรือไฟช้อ็ติ

 ข้้อคู่วรระว้ง

อย�าป็ลิ�อยให้เดก็ใช้้งานเคู่รื�องโดยลิำาพื่ง้
 zเคุรื�องใช้้ไฟฟ้าน่ �ไมืไ่ด้ม่ืจดุประสิงค์ุเพืื่�อใช้้โดยบคุุคุลื (รวมืถึงึ
เดก็) ท่ี่�ด้อยคุวามืสิามืารถึที่างกายภัาพื่ ที่างประสิาที่สิมัืผสัิ ห้รือ
ที่างจิตใจ ห้รือขาดประสิบการณ์แลืะคุวามืร้่ เว้นแตว่า่ได้รับการ
คุวบคุมุืดแ่ลื ห้รือการสิอนเก่�ยวกบัการใช้้เคุรื�องใช้้ไฟฟ้า โดย
บคุุคุลืผ่้ รับผิดช้อบตอ่คุวามืปลือดภัยัของบคุุคุลืเห้ลืา่นั �น

 zเดก็คุวรได้รับการดแ่ลืเพืื่�อให้้แนใ่จวา่จะไมืเ่ลืน่เคุรื�องใช้้ไฟฟ้า

การติ้ �งคู่�าลิ็อกป้็องก้นเดก็ (หน้า 30)

เปิด

กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

ห้ามืจบ้ ข้ณะมืือเป่็ยก

เส่ำยบป็ล้ิ�กให้แน�น

ห้ามืจบ้หรือดงึสำายไฟ

ห้ามืใช้้

ช้ำารุด

ห้ามืใช้้
ตวัแปลืงปลืั�กไฟ

สิายตอ่
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 ข้้อคู่วรระว้ง

อาจทำาให้เกดิคู่วามืเส่ำยหาย

ในกรณ่ท่�เกดิคู่วามืข้้ดข้้องหรือสำายไฟช้ำารุด ให้หยุด
ใช้้งานแลิะติดิติ�อช้�างไฟฟ้า

ในการติดิติ้ �งแท�งสำายดนิอย�างป็ลิอดภย้ 
คู่วรติดิติ�อช้�างไฟฟ้าเพื่ื�อติดิติ้ �งเต้ิาร้บใหมื�

 ใช้้เต้ิาร้บท่�เหมืาะสำมืก้บเคู่รื�องน่ �

(ตวัอยา่ง)

 zร่ปร่างของปลืั�ก ร่ปร่างของเต้ารับ แลืะอตัราการใช้้ไฟฟ้า 
จะแตกตา่งกนัไปตามืภัมิ่ืภัาคุ

ฝุ่� นท่�สำะสำมือาจทำาให้เกดิ
เพื่ลิิงไหม้ื

เช้ด็ป็ล้ิ�กไฟด้วยผ้้าแห้ง 
เป็็นป็ระจำา

เกบ็ให้ห�างจากว้ติถุึไวไฟ

ห้ามืถึอดแยก ซั�อมืแซัมื หรือดด้แป็ลิง
เคู่รื�องซ้ักผ้้าน่ �ด้วยตินเองโดยเดด็ข้าด

เมืื�อใช้้งานแอป็ “Panasonic SmartApp+” 
(สิาเห้ตขุองการที่ำางานผิดปกตเินื�องจากคุลืื�นวทิี่ยจุากตวัเคุรื�อง) V10FR1

 zรักษาระยะห้า่งจากสิว่นยดึของเคุรื�องกระตุ้นห้วัใจ
อยา่งน้อย 15 ซัมื.
 z เก็บให้้ห้า่งจากอปุกรณ์ที่างการแพื่ที่ย์แลืะอปุกรณ์คุวบคุมุื
อตัโนมืตั ิ(ประตอ่ตัโนมืตั ิสิญัญาณเตือนไฟไห้ม้ื ฯลืฯ)
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อาจทำาให้เกดิไฟไหม้ื (เพื่ื�อคู่วามืป็ลิอดภย้ในการใช้้งานเคู่รื�องซ้ักผ้้า)

 ข้้อคู่วรระว้งเพื่ื�อคู่วามืป็ลิอดภย้ (ตอ่)

อย�าอบแห้งผ้้าท่�เปื็�อนสำารไวไฟ

กำาลืงัอบแห้้ง
 zห้้ามืนำาผ้าท่ี่�เปื�อนนำ �ามืนัปรุงอาห้าร อะซัโิตน แอลืกอฮอล์ื เบนซันิ 
นำ �ามืนัก๊าด นำ �ายาขจดัคุราบ นำ �ามืนัสิน แวก็ซ์ั นำ �ายาขจดัคุราบแวก็ซ์ั 
แลืะนำ �ามืนัเคุรื�องสิำาอางเข้าไปอบแห้้งในเคุรื�องอบผ้าแม้ืวา่จะซักัแล้ืว
ก็ตามื

นำาสำิ�งข้องในกระเป๋็าเสืำ �อผ้้าออกมืาให้หมืด
 zตรวจดแ่ลืะนำาสิิ�งของในกระเป๋าเสิื �อผ้าออกมืาให้้ห้มืด
ก่อน โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งไฟแช็้กแลืะไม้ืข่ดไฟ  
เพื่ราะอาจที่ำาให้้เกิดเพื่ลืงิไห้ม้ื

อย�าอบแห้งว้สำดุท่�ทำาจากยาง ฯลิฯ

กำาลืงัอบแห้้ง
 zอยา่อบแห้้งโฟมืยาง (โฟมืลืาเที่ก็ซ์ั) ห้มืวกอาบนำ �า ผ้ากนันำ �า ผ้าใบ
กนันำ �า วสัิดซุับัยาง แลืะผ้าห้รือห้มือนบทุ่ี่�ซับัยางไว้ด้านใน วสัิดุ
เห้ลืา่น่ �อาจที่ำาให้้เคุรื�องอบผ้าเสิ่ยห้าย

 zอยา่อบผ้าท่ี่�ยงัไมืไ่ด้ซักั

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

 zห้ากคุณุห้ยดุเคุรื�องก่อนสิิ �นรอบการอบแห้้ง ให้้
นำาผ้าออกแลืะกระจายผ้าที่นัท่ี่ เพืื่�อให้้คุวามืร้อน
ถ่ึายเที่ออก

 zอยา่อบแห้้งผ้าในเคุรื�องห้ากม่ืการใช้้สิารเคุม่ืที่าง
อตุสิาห้กรรมืสิำาห้รับที่ำาคุวามืสิะอาด

 zไมืคุ่วรจา่ยไฟเคุรื�องอบผ้าผา่นอปุกรณ์สิวิตชิ้�ง
ภัายนอก เช้น่ เคุรื�องตั �งเวลืา ห้รือไมืคุ่วรเชื้�อมืตอ่
เคุรื�องอบผ้ากบัวงจรท่ี่� 
การไฟฟ้าเปิดแลืะปิดเป็นประจำา

 ข้้อคู่วรระว้ง
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 มืาติรการป้็องก้น

อาจทำาให้เกดิการบาดเจบ็

อาจทำาให้เกดินำ �าร้� ว

คู่วรระม้ืดระว้งเพื่ื�อไมื�ให้หน่บนิ �วมืือ

ห้ามืส้ำมืผ้้สำเมืื�อเคู่รื�องร้อน

ห้ามืป่็นบนเคู่รื�องใช้้ไฟฟ้า

ติดิติ้ �งเคู่รื�องใช้้ไฟฟ้าให้ถึ่กต้ิอง

ฝาปิดเปิดออกเตม็ืท่ี่�

 zจะต้องไมืต่ดิตั �งเคุรื�องซักัผ้าไว้ห้ลืงัประตท่่ี่�
ลือ็กได้ ประตเ่ลืื�อน ห้รือประตท่่ี่�ม่ืบานพื่บั
อย่ต่รงข้ามืกบัเคุรื�องซักัผ้า แลืะห้้ามืเปิดฝา
เคุรื�องซักัผ้าออกจนสิดุ 

ปิ็ดก๊อกนำ �าหล้ิงจากใช้้งานเสำร็จแล้ิว  ใช้้ท�อชุ้ดใหมื�ท่�ม่ืมืาพื่ร้อมืก้บเคู่รื�องใช้้ไฟฟ้า
 zต้องใช้้ที่อ่ช้ดุให้มืท่่ี่�ม่ืมืา 
พื่ร้อมืกบัเคุรื�องใช้้ไฟฟ้า 
แลืะไมืคุ่วรใช้้ที่อ่ช้ดุเก่า

 � สิำาห้รับนำ �าห้นกัสิง่สิดุของผ้าแห้้งแลืะแรงดนันำ �าจากก๊อก โปรดด ่ห้น้า 61
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 ข้้อคู่วรระว้งเพื่ื�อคู่วามืป็ลิอดภย้ (ตอ่)

 มืาติรการป้็องก้น
อาจทำาให้เกดิคู่วามืเส่ำยหาย

ติ้ �งให้ห�างจากคู่วามืร้อนแลิะแสำงแดด
สำ�องถึงึโดยติรง

ถึอนพุื่กก�อนการใช้้งานเคู่รื�อง

ห้ามืก่ดข้วาง ห้ามืใช้้นำ �าร้อน
 z ห้้ามืม่ืพื่รมืก่ดขวาง 
ช้อ่งเปิดระบายอากาศ

สิง่กวา่ 50 ºC

ใช้้สำำาหร้บเสืำ �อผ้้าท่�สำามืารถึซ้ักก้บเคู่รื�องได้เท�าน้ �น

 zเคุรื�องใช้้ไฟฟ้าน่ �ม่ืวตัถึปุระสิงค์ุสิำาห้รับใช้้ภัายในบ้าน 
เคุรื�องใช้้ไฟฟ้าน่ �ไมืไ่ด้ม่ืวตัถึปุระสิงค์ุท่ี่�จะนำาไปประยกุต์ใช้้งานสิถึานท่ี่�อื�น เช้น่:
 - พืื่ �นท่ี่�ประกอบอาห้ารของพื่นกังานในร้านคุ้า สิำานกังาน แลืะ
สิถึานท่ี่�ปฏิิบตังิานอื�นๆ
 - บ้านไร่
 - ใช้้งานโดยลืก่คุ้าในโรงแรมื โมืเตล็ื แลืะสิภัาพื่แวดล้ือมืท่ี่�เป็นแบบท่ี่�พื่กัตา่งๆ
 - ท่ี่�พื่กัประเภัที่ห้้องพื่กัพื่ร้อมือาห้ารเช้้า
 -สิว่นของพืื่ �นท่ี่�สิาธิารณะในห้้องช้ดุ ห้รือในห้้องซักัผ้าท่ี่�ซักัด้วย 
เคุรื�องอตัโนมืตัิ

ห้ามืซ้ักเสืำ �อผ้้าท่�เติม็ืไป็ด้วยนำ �าม้ืน โป็รดป็ฏิบิต้ิติิามืคู่ำาแนะนำา

 z ในกรณ่ท่ี่�นำ �ายาปรับผ้านุม่ืห้รือผลืติภัณัฑ์์ใกล้ื
เคุ่ยงกนั ให้้ปฏิิบตัติามืคุำาแนะนำาท่ี่�แจ้งบนบรรจุ
ภัณัฑ์์ของนำ �ายาปรับผ้านุม่ื6



150
MAX100

50

ชื้�อช้ิ �นสำ�วน

 การติรวจเช้็คู่เคู่รื�องซ้ักผ้้า

ถึาดใสิผ่งซักัฟอก (ห้น้า 12)

อุป็กรณ์เสำริมื

แผงคุวบคุมุื (ห้น้า 10)

ถึงัซักัฝาปิด

ขอบยางฝาปิด

ฝาปิดตวักรองนำ �าทิี่ �ง 
(ห้น้า 34)

บานพื่บั

ขาตั �งปรับได้
(ห้น้า 45)

 � ข้อตอ่ที่อ่นำ �า (1) (ห้น้า 47)  � ฝาปิดที่อ่ (4) (ห้น้า 45) 

 � ที่อ่นำ �าเข้า (1) (ห้น้า 46, 47)  � แผน่ปิดใต้เคุรื�อง (1) / สิกร่ (1) (ห้น้า 44) 

  

ที่างนำ �าเข้า (ห้น้า 47)

พื่กุ (ห้น้า 45)ที่อ่นำ �าทิี่ �ง
(ห้น้า 46, 47)

สิายไฟแลืะปลืั�ก*

*  ร่ปร่างของปลืั�กจะ แตกตา่งกนั
ตามืภัมิ่ืภัาคุ

อยา่ปิดกั �นช้อ่งระบาย
อากาศ
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 ก�อนเริ�มืใช้้เคู่รื�องซ้ักผ้้า

การเติร่ยมืการซ้ัก

 ติรวจเช้็คู่ผ้้าก�อนซ้ัก

กลืบัด้าน

ผ้าท่ี่�นา่จะเกิดขยุ

 zศกึษาฉลืากการดแ่ลืผ้า

 zคุวรแยกซักัผ้าขาวแลืะผ้าสิ่ตก

ผ้าขาว

ผ้าสิ่

 zขจดัคุราบท่ี่�เปื�อนก่อนซักั

ห้มืายเห้ตุ

 zแนะนำาให้้ใช้้โปรแกรมื “Stain Master+” 
(ห้น้า 17) เพืื่�อขจดัคุราบ

ก�อนใสำ�ผ้้าลิงในถึง้ซ้ัก

 zนำาวตัถึอืุ�นออกจากผ้าท่ี่�จะซักั  zใช้้ถึงุผ้าตาขา่ยสิำาห้รับผ้าท่ี่�บอบบางแลืะผ้า
ชิ้ �นเลืก็

อยา่ใสิป่ริมืาณมืากเกินไป
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ผ้้าท่�ไมื�สำามืารถึซ้ักหรืออบแห้งได้

ผ้้าท่�ไมื�สำามืารถึซ้ักหรืออบแห้งได้

ห้นงั/ขนสิตัว์ ผ้าไห้มื ผ้าเรยอน แลืะผ้าคุ่
โปร (ผ้าไห้มืสิงัเคุราะห์้)

ถึงุซักัผ้า 
ท่ี่�ม่ืจำาห้นา่ยที่ั�วไป

ห้มืวกท่ี่�ม่ืวสัิดแุข็ง

อื�น ๆ ... 

 z สิิ�งของท่ี่�ม่ืรอยยบัแลืะนน่

 z ผ้าเคุรป

 z เสิื �อผ้าท่ี่�เสิ่ยร่ปได้ (เสิื �อ
คุลืมุืเบลืเซัอร์ เนคุไที่ ช้ดุ
เดรสิ ฯลืฯ)

 z ผ้ากำามืะห้ย่�

เบาะ ห้มือน ฯลืฯ เสิื�อยร่่เที่น/ท่ี่�บดุ้วยยาง 
ห้รือเสิื�อท่ี่�ม่ืคุวามืห้นา

ผ้าอ้อมืสิำาเร็จร่ป

ผ้้าท่�ไมื�สำามืารถึอบแห้งได้

ผ้าท่ี่�ม่ืสิญัลืกัษณ์ 
ข้างต้น

เสิื �อท่ี่�ที่ำาด้วยผ้าขนสิตัว์ กางเกงรัดร่ปขายาวห้รือถึงุ
นอ่ง

เสิื�อห้รือวสัิดอืุ�น 
ท่ี่�ม่ืขนสิตัว์ตดิอย่่

ผ้านวมื ผ้าท่ี่�ลืงแป้งแข็ง เสิื �อผ้าท่ี่�ประดบัลืก่ไม้ื
ห้รือการถึกัลืาย ผ้าเส้ินใย

สิงัเคุราะห์้ เป็นต้น

ห้มืายเห้ตุ

 z อาจที่ำาให้้เสิื �อผ้าเสิ่ยร่ป เสิ่ยห้าย แลืะที่ำาให้้เคุรื�องซักัผ้าเสิ่ยห้ายห้รือที่ำางานผิดปกตไิด้
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 แผ้งคู่วบคุู่มื

ไฟเพิื่�มืผ้าสิำาห้รับการซักั: 
คุณุสิามืารถึใสิเ่สิื �อผ้าเพิื่�มืใน
ขณะท่ี่�ไฟสิวา่งขึ �น (ห้น้า 14)

ลิ็อก ลือ็กฝาปิด

ลือ็กฝาปิดแลืะปุ่ มืที่ั �งห้มืด (ลือ็กป้องกนัเดก็) (ห้น้า 30)

ไฟ ECONAVI 
(ห้น้า 20)

อณุห้ภัมิ่ืนำ �า

คุวามืเร็วปั�นแห้้ง

ไฟฟังก์ช้นัเพิื่�มืเติมื

หน้าจอ

ข้้�นติอน
การทำางาน

 ซักั

 ล้ืาง

 ปั�นแห้้ง
 ตวัช้ว่ยอบผ้า

เวลิาท่�เหลืิออย่�

การแสำดงข้้อผิ้ดพื่ลิาด (ห้น้า 41, 42, 54)

(อยา่งเช้น่ U11)

ไฟโปรแกรมื “รายการโปรดของฉนั” (ห้น้า 49)

 zร่ปภัาพื่ในคุ่มื่ือเลืม่ืน่ �เป็นของเคุรื�องซักัผ้ารุ่น  
NA-V10FR1 เว้นแตท่่ี่�ระบไุว้เป็นอยา่งอื�น

(ห้น้า 24) (ห้น้า 33)

(ห้น้า 25) (ห้น้า 27)

(ห้น้า 52) (ห้น้า 26)

 � NA-V10FC1/ NA-V90FC1

ล้ืางถึงัซักัอตัโนมืตั ิ(ห้น้า 26)
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แถึบเลืื�อนเลืือก
โปรแกรมื (ห้น้า 16)

ปุ่ มืเปิดเคุรื�อง

ปุ่ มืเริ�มื/ห้ยดุ
ที่ำางานช้ั�วคุราว

ปุ็� มืคู่วบคุู่มื

ห้มืายเห้ตุ

 zกดปุ่ มื  เพืื่�อเปิดเคุรื�องซักัผ้าอ่กคุรั �ง  z เมืื�อไมืใ่ช้้งาน  เพืื่�อปิดเคุรื�องซักัผ้าโดยอตัโนมืตัิ

3 วินาท่ี่ปิดเคุรื�อง เปิด

(  )
เพืื่�อปิดเคุรื�องซักั
ผ้าโดยอตัโนมืตัิ

(ไมืไ่ด้กดปุ่ มื  )

10 นาท่ี่เปิด

 zในกรณ่ไฟฟ้าดบั
  เมืื�อไฟฟ้ากลืบัมืาสิ่ภ่ัาวะปกต ิเคุรื�องซักัผ้าจะที่ำางานตอ่จากขั �นตอนท่ี่�เคุรื�องห้ยดุที่ำางาน (ร่สิตาร์ที่
อตัโนมืตั)ิ

กดคุ้าง 5 วินาท่ี่พื่ร้อมืกนั:
 ลือ็กป้องกนัเดก็ ( ห้น้า 30)

การทำางานแบบส้ำมืผ้้สำ
 zห้ากโดนนำ �า ผงซักัฟอก ห้รือนำ �ายาปรับผ้านุม่ื 
ให้้ปิดเคุรื�องแลืะเช็้ดออกด้วยผ้าขนห้น ่ฯลืฯ 
ที่นัท่ี่ (สิาเห้ตขุองการที่ำางานผิดปกต)ิ

ตวัช้ว่ยอบผ้า (ห้น้า 28)

กดคุ้าง 5 วินาท่ี่:
 ล้ืางถึงัซักัอตัโนมืตั ิ(ห้น้า 26)

กดคุ้าง 5 วินาท่ี่:
 สิั�งงานผา่นแอป (ห้น้า 52)

Stain Master+ 

(ห้น้า 17)

Blue Ag+ (ห้น้า 27)

เพิื่�มืรอบล้ืาง (ห้น้า 25)

ล้ืางถึงัซักั (ห้น้า 33)

อณุห้ภัมิ่ื ( ห้น้า 22)

รอบปั�น ( ห้น้า 23)

โปรแกรมืซักั (ห้น้า 23)

ตั �งเวลืาซักั (ห้น้า 24)

 � NA-V10FR1
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 ผ้งซ้ักฟอก

ห้มืายเห้ตุ

เริ�มืเริ�มื

 ผ้งซ้ักฟอก

ใช้้ผลืติภัณัฑ์์ซักัผ้าท่ี่�ม่ืฟองน้อย

 zเพืื่�อป้องกนัไมืใ่ห้้ผลืติภัณัฑ์์ซักัผ้าช้นิดผงเห้ลือื
คุ้างอย่ใ่นช้อ่งใสิผ่งซักัฟอก:

เป่ยก แห้้ง

ก้อน ผง

นำ �ายาป็ร้บผ้้านุ�มื

150
MAX100

50

นำ �ายาปรับผ้านุม่ืท่ี่�แยก
ช้ั �นห้รือจบัตวัเป็นก้อน ๆ

นำ �ายาปรับผ้านุม่ืเข้มืข้น

นำ �า

 ผ้งซ้ักฟอก
ผงซักัฟอก  นำ �ายาซักัผ้า

สิารฟอกขาว

 zใช้้ตามืคุำาแนะนำาของแตล่ืะผลืติภัณัฑ์์
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150
MAX100

50

กลิ�อง Ag+ (ห้น้า 27, 33) 
V10FR1

 นำ �ายาป็ร้บผ้้านุ�มื

สิง่สิดุ 150 มืลื
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 การซ้ัก ขั �นตอนพืื่ �นฐาน

ห้มืายเห้ตุ

 � ห้ามืให้ผ้้าติดิติรงฝ่าปิ็ด  �ห้ามืใสำ�ผ้้าในถึง้ซ้ักมืากเกนิไป็

 � การเปิ็ดฝ่าปิ็ดในระหว�างท่�เคู่รื�องทำางาน
 zระหว�างการซ้ัก
(คุณุสิามืารถึใสิเ่สิื �อผ้าเพิื่�มืได้เมืื�อ  สิวา่งขึ �น)

ห้ยดุช้ั�วคุราว
สิง่สิดุ 1 นาท่ี่

`เสิย่งดงัคุลืกิ

เริ�มื

(ในการร่สิตาร์ที่)

ห้มืายเห้ตุ

 zฝาปิดไมืเ่ปิดออก  (ห้น้า 36)

4

2

3การตั �งคุา่
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1
150

MAX100
50

2
เปิด

3
เลืิอกโป็ร แกรมื (ห้น้า 16)

ห้รือ

 �การเป็ล่ิ�ยนการติ้ �งคู่�า

4

(30 วินาท่ี่)

ช้ั�งนำ �าห้นกัผ้าท่ี่�ซักั

(ตวัอยา่ง)

แสิดงเวลืาท่ี่�ต้องใช้้ (คุำานวณให้มื)่

เริ�มื

5

การติ้ �งคู่�า

อณุห้ภัมิ่ื 
(ห้น้า 22)

รอบปั�น  
(ห้น้า 23)

โปรแกรมืซักั 
(ห้น้า 23)

ตั �งเวลืาซักั 
(ห้น้า 24)

เพิื่�มืรอบล้ืาง 
(ห้น้า 25)

ล้ืางถึงัซักั
อตัโนมืตัิ

V10FC1
V90FC1

(ห้น้า 26)

Blue Ag+;
ล้ืางถึงัซักั
อตัโนมืตัิ

V10FR1

(ห้น้า 26, 27)
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 รายการโป็รแกรมื

 z  เวลิารวมืโดยป็ระมืาณ (เมืื�ออตัราการจา่ยนำ �ามืาตรฐานคืุอ 15 ลืติร/นาท่ี่) 
สิำาห้รับอณุห้ภัมิ่ืนำ �าเริ�มืต้นของแตล่ืะโปรแกรมื  

โปรแกรมื คุำาอธิิบาย
นำ �าห้นกัสิง่สิดุ (กิโลืกรัมื)

เวลืารวมืV10FR1/
V10FC1 V90FC1

ซ้ักทกุว้น

 zสิำาห้รับผ้าท่ี่�ซักัที่กุวนั (รวดเร็วกวา่
โปรแกรมื “ผ้าฝ้าย”)

10.0 9.0 1:30

ผ้้าฝ้่าย

 z ผ้าท่ี่�ซักัที่กุวนั

10.0 9.0 2:54

ผ้้าฝ้่าย +

 z เคุรื�องจะซักัแบบนุม่ืนวลืโดยใช้้ 
เวลืามืากขึ �น

10.0 9.0 3:00

ผ้้าเดก็อ�อน

 zเสิื �อผ้าสิำาห้รับเดก็ออ่น & ผ่้ ท่ี่�ม่ืผิว
บอบบาง

5.0 2:20
ล้ืางนำ �าอยา่งที่ั�วถึงึ

Active Speed 
38

 z ผ้าปริมืาณน้อย

5.0 0:38

ซ้ักด�วน 15

 z ผ้าปริมืาณน้อยท่ี่�ม่ืคุราบเลืก็น้อย

2.0 0:15
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โปรแกรมื คุำาอธิิบาย
นำ �าห้นกัสิง่สิดุ (กิโลืกรัมื)

เวลืารวมืV10FR1/
V10FC1 V90FC1

เคู่รื�องนอน
 z ผ้าท่ี่�ม่ืขนาดให้ญ่

3.0 1:30

ซ้ักถึนอมืผ้้า

 zการซักัผ้าอยา่งนุม่ืนวลื

2.0 0:50

  สิำาห้รับรอยเปื�อนดงัตอ่ไปน่ �

   ข้จด้สำารก�อ
ภม่ืแิพ้ื่

 zสิำาห้รับเห้บ็แลืะเกสิรดอกไม้ื
10.0 9.0 3:15

   ป็ก/แข้นเสืำ �อ 10.0 9.0 3:10

  คู่ราบโคู่ลิน 10.0 9.0 3:30

  คู่ราบม้ืน 10.0 9.0 3:00

ล้ิางถึ้งซ้ัก

 zการที่ำาคุวามืสิะอาดถึงัซักั

ไมืม่่ื 3:45
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  คู่ำาอธิิบายโป็รแกรมื

 ห้มืายเห้ตุ

 zสิำาห้รับผ้าท่ี่�ม่ืคุราบสิกปรกปกตใินคุวามืจทุ่ี่�กำาห้นด ขอแนะนำาให้้ใช้้โปรแกรมื “ผ้าฝ้าย +, 60 °C, 1400 รอบ/
นาท่ี่” ซัึ�งผา่นการที่ดสิอบตามืมืาตรฐาน IEC 60456 สิำาห้รับด้านประสิทิี่ธิิภัาพื่ของพื่ลืงังานแลืะนำ �า

 zอณุห้ภัมิ่ืนำ �าจริงอาจแตกตา่งจากอณุห้ภัมิ่ืรอบการที่ำางานท่ี่�กำาห้นดไว้

 zผลืการที่ดสิอบขึ �นอย่ก่บัแรงดนันำ �า คุวามืกระด้างของนำ �า อณุห้ภัมิ่ืนำ �าเข้า อณุห้ภัมิ่ืห้้อง ช้นิดแลืะปริมืาณของผ้าท่ี่�
ซักั ระดบัคุวามืสิกปรก ผงซักัฟอกท่ี่�ใช้้ คุวามืผนัผวนของแห้ลืง่จา่ยไฟฟ้าห้ลืกั แลืะฟังก์ช้นัเพิื่�มืเติมืท่ี่�เลืือกไว้

การตั �งคุา่

โปรแกรมื

การตั �งคุา่โดยอตัโนมืตัิ  ช้ว่งการตั �งคุา่ ฟังก์ช้นัเพิื่�มืเตมิื

อณุห้ภัมิ่ื (°C) รอบปั�น (รอบ/นาท่ี่) อณุห้ภัมิ่ื (°C) รอบปั�น (รอบ/นาท่ี่) โปรแกรมื
ซักั

ตั �งเวลืา
ซักั

เพิื่�มืรอบ
ล้ืาง

Blue 
Ag+

ล้ืางถึงัซักั
อตัโนมืตัิ

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     

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  –   –

ข้จด้สำารก�อภม่ืแิพ้ื่ 90 1200 60, 90 , 500, 700, 1200 –   – 

ป็ก/แข้นเสืำ �อ 40 1200 40 , 500, 700, 1200, 1400     

คู่ราบโคู่ลิน 40 1200 40 , 500, 700, 1200, 1400     

คู่ราบม้ืน 40 1200 40 , 500, 700, 1200, 1400     

ล้ิางถึ้งซ้ัก 40 1200 40 1200 – – – – –
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Blue Ag+:
V10FR1

 :  ปลือ่ยนำ �าออกเที่า่นั �น (ไมืต้่องปั�นแห้้ง)

การตั �งคุา่

โปรแกรมื

การตั �งคุา่โดยอตัโนมืตัิ  ช้ว่งการตั �งคุา่ ฟังก์ช้นัเพิื่�มืเตมิื

อณุห้ภัมิ่ื (°C) รอบปั�น (รอบ/นาท่ี่) อณุห้ภัมิ่ื (°C) รอบปั�น (รอบ/นาท่ี่) โปรแกรมื
ซักั

ตั �งเวลืา
ซักั

เพิื่�มืรอบ
ล้ืาง

Blue 
Ag+

ล้ืางถึงัซักั
อตัโนมืตัิ

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     

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  –   –

ข้จด้สำารก�อภม่ืแิพ้ื่ 90 1200 60, 90 , 500, 700, 1200 –   – 

ป็ก/แข้นเสืำ �อ 40 1200 40 , 500, 700, 1200, 1400     

คู่ราบโคู่ลิน 40 1200 40 , 500, 700, 1200, 1400     

คู่ราบม้ืน 40 1200 40 , 500, 700, 1200, 1400     

ล้ิางถึ้งซ้ัก 40 1200 40 1200 – – – – –
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 เคู่ลิ็ดล้ิบในการซ้ัก

ECONAVI

 z โปรแกรมื “ผ้าฝ้าย” แลืะ “ซักัที่กุวนั”

ประห้ยดัเวลืาประห้ยดันำ �า

เซัน็เซัอร์ 3 ช้ดุ

นำ �าห้นกั อณุห้ภัมิ่ื วสัิดุ

 �ไฟแสำดงสำถึานะ

การตรวจจบั

เปิดใช้้ ECONAVI

ไมืใ่ช้้ ECONAVI

ซ้ักถึนอมืผ้้า

 �เมืื�อซ้ักผ้้า

 zใช้้ฟังก์ช้นั “เพิื่�มืรอบล้ืาง” เพืื่�อล้ืางนำ �าให้้
สิะอาด (ห้น้า 25)

ห้มืายเห้ตุ

สิารฟอกขาว ผลืติภัณัฑ์์ซักัผ้าช้นิดนำ �า
สิำาห้รับผ้าบอบบาง

 �หล้ิงสำิ �นสุำดการซ้ัก
ให้้นำาผ้าออกจากเคุรื�องที่นัท่ี่
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เคู่รื�องนอน

 �ผ้้าท่�ซ้ักได้

 z  (ซักั)  z  (ซักัด้วยมืือ)
 zผ้าฝ้าย 100 % ห้รือผ้าใยสิงัเคุราะห์้ 100 %

ผ้าปท่่ี่�นอน ผ้าคุลืมุืเต่ยง 
ผ้ารองก่อนปผ้่าป่

ผ้าห้ม่ื

 �ผ้้าท่�ซ้ักไมื�ได้

ผ้าห้ม่ืไฟฟ้า

ขนสิตัว์เท่ี่ยมืผ้าท่ี่�ม่ืขนยาวผ้าไห้มืขนสิตัว์

ห้มืายเห้ตุ

 �การใสำ�ผ้้าห�มืลิงในถึ้งซ้ัก

ห้มืายเห้ตุ
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 การเป็ล่ิ�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื
 �การเติร่ยมืซ้ัก
 zแยกประเภัที่เสิื �อผ้าแล้ืวใสิล่ืงในถึงัซักั (ห้น้า 8)

 zใสิผ่งซักัฟอก (ห้น้า 12)

1
เปิด

2 เลืิอกโป็ร แกรมื (ห้น้า 16)

ห้รือ

3 เป็ล่ิ�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื

โปรแกรมืซักั

รอบปั�น

อณุห้ภัมิ่ื

 z ฟังก์ช้นัเพิื่�มืเติมืท่ี่�ใช้้ได้แลืะช้ว่งการ
ตั �งคุา่จะแตกตา่งกนั ที่ั �งน่ �ขึ �นอย่ก่บั
โปรแกรมื (ห้น้า 18)

 zสิญัญาณเตือนข้อผิดพื่ลืาดจะดงัขึ �น
ห้ากคุณุเลืือกฟังก์ช้นัท่ี่�ไมืส่ิามืารถึใช้้ได้

4
เริ�มื

  อุณหภม่ืิ

 เปลื่�ยนอณุห้ภัมิ่ืในการซักั

ตำ�า สิง่

 �คู่ำาแนะนำาในการติ้ �งคู่�า

ตำ�า สิง่

 zผ้าสิ่

 z ผ้าท่ี่�ม่ืคุราบสิกปรกน้อย

 zผ้าท่ี่�ห้ดตวัได้งา่ย

 zผ้าขาว

 z ผ้าท่ี่�ม่ืคุราบสิกปรกมืาก

 zผ้าฝ้าย

3 (ห้น้า 19)

22



  รอบป้็� น

 เปลื่�ยนคุวามืเร็วปั�นแห้้ง

รอบตำ�า รอบสิง่

 �คู่ำาแนะนำาในการติ้ �งคู่�า

รอบตำ�า รอบสิง่

 zช้ว่ยลืดรอยยบั  z เพืื่�อปั�นผ้าให้้แห้้งอยา่งที่ั�วถึงึ

3 (ห้น้า 19)

 �การเป็ล่ิ�ยนการติ้ �งคู่�าข้ณะซ้ักผ้้า

กำาลืงัซักั

1

ห้ยดุช้ั�วคุราว

2

3

เริ�มื

  โป็รแกรมืซ้ัก

 เลืือก ซักั ล้ืาง แลืะปั�นแห้้ง ท่ี่�ผสิมืผสิานกนั

ซักั ปั�นแห้้งล้ืาง

(ตวัอยา่ง)

3
*1 ซักั

 *2 ล้ืาง
*2 ปั�นแห้้ง

 ซักัแลืะล้ืาง

 ซักัแลืะปั�นแห้้ง

  *2 ล้ืางแลืะปั�นแห้้ง

*1 นำ �าจะถึก่ปลือ่ยออกห้ลืงัจากขั �นตอน
การซักั

*2 ปลือ่ยนำ �าออกห้ากม่ืนำ �าอย่ใ่นถึงัซักั
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 การเป็ล่ิ�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื (ตอ่)

 �การเติร่ยมืซ้ัก
 zแยกประเภัที่เสิื �อผ้าแล้ืวใสิล่ืงในถึงัซักั (ห้น้า 8)

 zใสิผ่งซักัฟอก (ห้น้า 12)

1
เปิด

2 เลืิอกโป็ร แกรมื (ห้น้า 16)

ห้รือ

3 เป็ล่ิ�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื

ตั �งเวลืาซักั

เพิื่�มืรอบล้ืาง

 z ฟังก์ช้นัเพิื่�มืเติมืท่ี่�ใช้้ได้แลืะช้ว่งการ
ตั �งคุา่จะแตกตา่งกนั ที่ั �งน่ �ขึ �นอย่ก่บั
โปรแกรมื (ห้น้า 18)

 zสิญัญาณเตือนข้อผิดพื่ลืาดจะดงัขึ �น
ห้ากคุณุเลืือกฟังก์ช้นัท่ี่�ไมืส่ิามืารถึใช้้ได้

4
เริ�มื

  ติ้ �งเวลิาซ้ัก

 ตั �งเวลืาซักัลืว่งห้น้าเพืื่�อดำาเนินการให้้เสิร็จสิิ �นใน
ภัายห้ลืงั (ถึงึ 24 ช้ั�วโมืง)

เริ�มือตัโนมืตัิ
1:00 9:00

(ตวัอยา่ง)

ตั �งเวลืา

(ตวัอยา่ง)

3
กดห้รือกดคุ้าง

(อยา่งเช้น่)

 �การติรวจเช้็คู่เวลิาท่�ติ้ �งไว้ลิ�วงหน้า

 �การยกเลิิกการติ้ �งคู่�า

(การตั �งคุา่ที่ั �งห้มืดจะถึก่ยกเลืกิ)

ปิดเคุรื�อง

ห้มืายเห้ตุ

ไฟแสิดงสิถึานะ 
ที่ั �งห้มืดดบัลืงยกเว้นเริ�มื

 zไมืส่ิามืารถึใช้้ได้: ห้น้า 19

24



  เพื่ิ�มืรอบล้ิาง

 เพิื่�มืรอบล้ืาง

ซักั ล้ืาง เพิื่�มืรอบล้ืาง ปั�นแห้้ง

3
สิวา่งขึ �น

(เปิด)
ดบัลืง
(ปิด)

 �การเป็ล่ิ�ยนการติ้ �งคู่�าข้ณะซ้ักผ้้า

กำาลืงัซักั

1

ห้ยดุช้ั�วคุราว

2 เปิดปิด

3

เริ�มื
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 การเป็ล่ิ�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื (ตอ่)

 �การเติร่ยมืซ้ัก
 zแยกประเภัที่เสิื �อผ้าแล้ืวใสิล่ืงในถึงัซักั (ห้น้า 8)

 zใสิผ่งซักัฟอก (ห้น้า 12)

1
เปิด

2 เลืิอกโป็ร แกรมื (ห้น้า 16)

ห้รือ

3 เป็ล่ิ�ยนการติ้ �งคู่�าโป็รแกรมื

Blue Ag+  
ล้ืางถึงัซักัอตัโนมืตั ิ

 z ฟังก์ช้นัเพิื่�มืเติมืท่ี่�ใช้้ได้แลืะช้ว่งการ
ตั �งคุา่จะแตกตา่งกนั ที่ั �งน่ �ขึ �นอย่ก่บั
โปรแกรมื (ห้น้า 18)

 zสิญัญาณเตือนข้อผิดพื่ลืาดจะดงัขึ �น
ห้ากคุณุเลืือกฟังก์ช้นัท่ี่�ไมืส่ิามืารถึใช้้ได้

4
เริ�มื

  ล้ิางถึ้งซ้ักอ้ติโนม้ืติิ

 เพิื่�มืขั �นตอนล้ืางถึงัซักัอตัโนมืตัิ

3 V10FR1

กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

V10FC1 V90FC1

สิวา่งขึ �น
(เปิด)

ดบัลืง
(ปิด)

ห้มืายเห้ตุ

 zการตั �งคุา่จะถึก่จดจำา
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 Blue Ag+ 

V10FR1

 ฟังก์ช้นักำาจดัแบคุท่ี่เร่ย (สิง่สิดุ 3.0 กิโลืกรัมื)

ซักั ล้ืาง เพิื่�มืรอบล้ืาง ปั�นแห้้ง

3
สิวา่งขึ �น

(เปิด)
ดบัลืง
(ปิด)

 �อายุการใช้้งานสำำาหร้บกลิ�อง Ag+

 z“Blue Ag+” ใช้้งานในการซักัประมืาณ 300 
ถึงึ 350 คุรั �ง (ประมืาณ 7 ป่ ห้ากใช้้งาน
สิปัดาห์้ลืะคุรั �ง)

 zเปลื่�ยนกลือ่งให้มืห่้ากสิารท่ี่�อย่ใ่นภัายกลือ่งม่ื
ปริมืาณลืดลืง

ปิด

 zเปลื่�ยนให้มื่
 (ห้น้า 33)

 zซักัโดยไมืใ่ช้้ “Ag+”

ห้มืายเห้ตุ

 zห้้ามืใช้้นำ �าเพืื่�อวตัถึปุระสิงค์ุอื�น
ดื�มื ที่ำาอาห้าร

 zช้นิดของผ้า ผงซักัฟอก นำ �ายาปรับผ้านุม่ื แลืะ
คุวามืกระด้างของนำ �าอาจสิง่ผลืตอ่ผลืลืพัื่ธ์ิ
ท่ี่�ได้

 zห้ยดุใช้้งานห้ากม่ือาการคุนั เป็นต้น
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 ติว้ช้�วยอบผ้้า (อบแห้้งเที่า่นั �น)

ไมืส่ิามืารถึตั �งคุา่ฟังก์ช้นัน่ �กบัโปรแกรมืการซักั
อื�น ๆ พื่ร้อมืกนัได้

1
เปิด

2
3

เริ�มื

 ตวัช้ว่ยอบผ้า ไฟแสิดงสิถึานะ  
(นาท่ี่) คุำาอธิิบาย นำ �าห้นกัสิง่สิดุ  

(กก.)

ห้ลืงัจากปั�นด้วยคุวามืเร็ว 1400 รอบ/นาท่ี่

เช้น่ เสิื �อ 5 ตวั

1.0

การอบแห้้งผ้าท่ี่�แห้้งไมืส่ินิที่เพิื่�มืเตมิื

2.0
ห้ลืงัจากตากแล้ืว

อบแห้้ง

เช้น่ กางเกงขายาว 1 ตวั กางเกงขาสิั �น 1 ตวั เสิื �อยืด 
1 ตวั ช้ดุช้ั �นใน 1 ตวั ผ้าเช็้ดตวั 1 ผืน  

ห้ลืงัจากปั�นด้วยคุวามืเร็ว 1400 รอบ/นาท่ี่
การกำาจดัแบคุท่ี่เร่ย

เช้น่ เสิื �อ 1 ตวั กางเกงเดก็ 2 ตวั ถึงุเท้ี่า 1 คุ่่

0.5

ปริมืาณผ้าเกิน
นำ �าห้นกัสิง่สิดุ

(ห้น้า 41)

28



ห้มืายเห้ตุ

 zฝาปิดลือ็กในระห้วา่งการอบแห้้ง

กำาลืงัอบแห้้ง

• ในการเปิดฝาปิด

กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

การที่ำางานสิิ �นสิดุ

ห้ยดุช้ั�วคุราว

เริ�มืระบายคุวามืร้อน
9 ถึงึ 24 นาท่ี่

 zห้ลืงัจากการอบแห้้ง ถึงัซักัจะห้มืนุเป็นเวลืา 
40 วินาท่ี่ ที่กุ 5 นาท่ี่ เพืื่�อป้องกนัไมืใ่ห้้เกิดรอย
ยบัท่ี่�เกิดจากการทิี่ �งเสิื �อผ้าไว้ในเคุรื�องนาน
 

ประมืาณ 2 ช้ั�วโมืง

สิวา่งขึ �น
(เปิด)

• ในการเปิดฝาปิด: 

ปิดเคุรื�อง ห้ยดุช้ั�วคุราว

ห้รือ

อาการ เคุลืด็ลืบัเพืื่�อการอบผ้าท่ี่�ด่

 • อบผ้้าไมื�แห้งพื่อ
 • ผ้้าแห้งไมื�เท�าก้น

 zลืดปริมืาณผ้าลืง

 zแยกประเภัที่เสิื �อผ้า (ห้น้า 28)
 zปรับเวลืาการอบแห้้งเพืื่�อให้้ได้ประสิทิี่ธิิภัาพื่การอบแห้้งท่ี่�ด่ขึ �น
 zใช้้ "อบแห้้งสินิที่" 30 นาท่ี่ สิำาห้รับการอบแห้้งเพิื่�มืเตมิื
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 การติ้ �งคู่�าลิ็อกป้็องก้นเดก็

1
เปิด

2 กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

x2

สิวา่งขึ �น
(เปิด)

 �การยกเลิิก:

ที่ำาตามืขั �นตอนเด่ยวกนั x4

ดบัลืง
(ปิด)

การยกเลิิกกริ�งส้ำญญาณ

1
 เปิด

2 กดคู้่างไว้ 5 วนิาท่

x2

 �การร่เซัต็ิ:

ที่ำาตามืขั �นตอนเด่ยวกนั x4

 การเป็ล่ิ�ยนการติ้ �งคู่�าเคู่รื�องซ้ักผ้้า
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 การดแ่ลิร้กษา

 ติว้กรองนำ �า

หากนำ �าไหลิไมื�ติ�อเนื�อง

1

ถึงัซักัวา่งเปลืา่

2
เปิด

3
ซักัที่กุวนั

เลืิอก

4
ปิดเคุรื�องเริ�มื

1 นาท่ี่

5
2

1

6
2 1

7
ตวักรองนำ �า

8

9
1

2

10
2

1

ถึอดแลืะที่ำาคุวามืสิะอาดตวักรอง
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การดแ่ลิร้กษา (ตอ่)

ปลืั�กไฟ

ขอบยางฝาปิด

กระจก ตวักรองนำ �าทิี่ �ง

ถึงัซักั

ถึาดใสิผ่งซักัฟอก ก็อกนำ �า

เคู่รื�องซ้ักผ้้า

นำ �ายาที่ำาคุวามืสิะอาดคุรัว 
ช้นิดออ่น

ขอบยางฝาปิด สิำาห้รับคุราบสิกปรกมืาก

ห้มืายเห้ตุ

 zห้้ามืใช้้นำ �ายาที่ำาคุวามืสิะอาดช้นิดห้ยาบ ห้รือ
ทิี่นเนอร์ ห้รือผลืติภัณัฑ์์ท่ี่�ม่ืแอลืกอฮอล์ืห้รือ
นำ �ามืนัพื่าราฟินเป็นสิว่นผสิมื

  ถึาดใสำ�ผ้งซ้ักฟอก

1 2 1

3

2

3

4

สิว่นปลืายบาง

สิว่นปลืายห้นา
เสิย่งดงัคุลืกิ

5

32



หากสำารม่ืป็ริมืาณลิดลิง

 �  เป็ล่ิ�ยนกลิ�อง Ag+
V10FR1

1

2 การเปลื่�ยน

กลือ่ง Ag+ สิำาห้รับ
เปลื่�ยนให้มื:่
N-AG1

ห้มืายเห้ตุ

 z กลือ่ง Ag+ ไมืส่ิามืารถึเปิดได้

 ถึ้งซ้ัก

1
2 ผลืติภัณัฑ์์ฟอกผ้าขาว (คุลือร่นฟอกผ้าขาว)

200 มืลื.

3
ไมืม่่ืเสิื �อผ้า

เปิด

4

5 ประมืาณ. 3:45

เริ�มื

ห้มืายเห้ตุ

 zห้ากโปรแกรมื “ล้ืางถึงัซักั” ไมืท่ี่ำางาน ไฟแสิดงสิถึานะ  
 จะดบัลืงเมืื�อโปรแกรมือื�นที่ำางาน 3 คุรั �ง

 เดอืนลิะคู่ร้�งหรือหาก  กระพื่ริบ 
<ล้ิางถึ้งซ้ัก>
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การดแ่ลิร้กษา (ตอ่)

 ติว้กรองนำ �าทิ �ง

 เดอืนลิะคู่ร้�ง

ต้ิองป็ลิ�อยนำ �าออกจากถึ้งซ้ักก�อนข้้ �นติอน 
ติ�อไป็น่ �

 มืาติรการป้็องก้น

นำ �าร้อน (อาจเป็นนำ �าเดือด)

1
ปิดเคุรื�อง

2

3 ที่อ่นำ �าทิี่ �ง

ถึาด

4

จกุปิดที่อ่

5

6
ตวักรองนำ �าทิี่ �ง

7 1

2

8 เป็ล่ิ�ยนใหมื�
1 2 จนตวักรองนำ �าทิี่ �งแนน่ด่แล้ืว

3

1
2

4
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 การแก้ไข้ป้็ญหาเบื �องต้ิน

อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็้คุ

ตวั
เคุ

รื�อ
ง

แตะปุ่ มืตา่ง ๆ

ไมืต่อบสินอง

 � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 zในระห้วา่งท่ี่�เคุรื�องที่ำางาน

 � ลือง

 zลือ็กป้องกนัเดก็ (ห้น้า 30)

(ปิด)

เคู่รื�องไมื�ทำางาน

 � ตรวจสิอบ
 zตั �งเวลืาซักั zไฟฟ้าดบั

 � ลือง

 zดงึเบรกเกอร์ขึ �นเปิด

 zเปิดก็อกนำ �า zปิดฝาปิด

 zกดปุ่ มื “เริ�มื”

 zถึอดปลืั�กแลืะเสิ่ยบปลืั�ก
ให้มือ่่กคุรั �ง 1

2

(30 
วินาท่ี่)

ม่ืกลิิ�นเหมืน็ข้องยาง

 � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้

สิว่นท่ี่�เป็นยาง เมืื�อเวลืาผา่นไป ไมืม่่ืกลืิ�น

 � ลือง
 ล้ืางถึงัซักั (ห้น้า 33)
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อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็้คุ

ตวั
เคุ

รื�อ
ง

 ฝ่าปิ็ดไมื�เปิ็ดออก

 � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 zในระห้วา่งท่ี่�เคุรื�องที่ำางาน (การซักัห้รือการอบแห้้ง)

ฝาปิดลือ็ก
ในการเปิดฝาปิด
• ระห้วา่งการซักั (ห้น้า 14)

• ระห้วา่งการอบแห้้ง (ห้น้า 29)

 � ตรวจสิอบ
 zอณุห้ภัมิ่ื  zระดบันำ �า

สิง่

สิง่

 � ลือง
 zลือ็กป้องกนัเดก็ (ห้น้า 30)

1 2 3

ปั�นแห้้ง

 zในระห้วา่งท่ี่�เคุรื�องที่ำางาน

4 เปิด

ปิดเคุรื�อง เปิด

(ห้น้า 23)

ห้มืายเห้ตุ
ไฟฟ้าดบั ไฟฟ้ากลืบัมืาสิ่ภ่ัาวะปกติ

ฝาปิดลือ็ก ฝาปิดลือ็ก

 การแก้ไข้ป้็ญหาเบื �องต้ิน (ตอ่)

36



อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็้คุ

ผง
ซักั

ฟอ
กแ

ลืะ
ฟอ

ง

หล้ิงการซ้ัก  � ตรวจสิอบ

(ห้น้า 12)

ฟอง

 � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้

 z อณุห้ภัมิ่ื  z ระดบันำ �า  z คุวามืออ่นของนำ �า
 zปริมืาณฟองแตกตา่งกนัไป

ไมื�เพื่ย่งพื่อ

 � ตรวจสิอบ

(ห้น้า 12)

 zผงซักัฟอก

 z ผลืติภัณัฑ์์ซักัผ้าท่ี่�ม่ื 
ฟองน้อย

 z ผ้าท่ี่�ม่ืคุราบสิกปรกมืาก  z ปริมืาณผ้าท่ี่�ซักัมืาก 
เกินไป

 z ผงซักัฟอกน้อยเกินไป

มืากเกนิไป็  � ตรวจสิอบ
 zผงซักัฟอกมืากเกินไป

ซักั

ในระห้วา่งการซักั

ซักั

การระบายนำ �าออก

 � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้

ฟองมืากเกินไป

ระบายนำ �าออกโดยอตัโนมืตัิฟอง

ฟังก์ช้นัตรวจจบัฟอง
การปลือ่ยนำ �าเข้า 
เคุรื�องโดยอตัโนมืตัิ
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อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็้คุ

ลืา
ง/

ปั�น
แห้

ง้

ในระห้วา่งขั �นตอนการปั�นแห้้ง

หยุดทำางาน หมุืน 2-3 คู่ร้�ง

 � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
ผ้าในถึงัซักัเห้ว่�ยงตวัไมืส่ิมืดลุื

การแก้ไขโดยอตัโนมืตัิ

ผ้าในถึงัซักัเห้ว่�ยงตวัสิมืดลุื

การแก้ไขโดยอตัโนมืตัิ
ห้ยดุที่ำางาน

 � ลือง
ผ้าน้อยเกินไป เพิื่�มื 1 ห้รือ 2 ผืน

ผ้าเช็้ดตวั

ห้ลืงัการซักั

ฟองหรือนำ �า

 � ลือง

เช็้ดให้้แห้้ง

ป้็� นแห้งเป็ล่ิ�ยนเป็็นล้ิาง

ล้ืางปั�นแห้้ง

 � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z ห้ากผ้าในถึงัซักัเห้ว่�ยงตวัไมืส่ิมืดลุื เคุรื�องซักัผ้าจะที่ำาการแก้ไขคุวามืไมืส่ิมืดลุื 
อตัโนมืตัโิดยเปลื่�ยนการปั�นแห้้งเป็นการล้ืาง

ผ้า
ที่�ซั

กั

หากผ้้าท่�ซ้ักม่ืส่ำเหลืิอง

สิ่เห้ลืือง

 � ลือง

ปิด

สิ่ขาว

60 ºC

 การแก้ไข้ป้็ญหาเบื �องต้ิน (ตอ่)

V10FR1
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อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็้คุ

ตั
�งเ

วลื
าซั

กั

ในระหว�างการซ้ัก

เวลืาท่ี่�แสิดง

เปลื่�ยน

 � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z เวลืาท่ี่�เห้ลืืออย่ไ่ด้รับการแก้ไขในระห้วา่งท่ี่�เคุรื�องที่ำางาน

เวลืาท่ี่�เห้ลืืออย่อ่าจเพิื่�มืขึ �น

 zห้ากม่ืการเปลื่�ยนการตั �งคุา่  z ห้ากผ้าท่ี่�ซักัเห้ว่�ยง 
ตวัไมืส่ิมืดลุื

โดยประมืาณ แก้ไขแล้ืว

เสิ
่ยง

ดงั

ในระหว�างการป็ลิ�อยนำ �าออก  � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z เป็นเรื�องปกติ
เนื�องจากปั�มืนำ �าทิี่ �งที่ำางาน

ระหว�างกระบวนการป้็� น  � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z เป็นเรื�องปกติ
สิว่นป้องกนัการรั�วของโฟมืที่ำางานท่ี่�พื่อร์ตไอเสิ่ย

ม่ืเส่ำยงพื่ด้ลิมืกำาล้ิงหมุืน  � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z เป็นเรื�องปกติ
พื่ดัลืมืกำาลืงัระบายคุวามืร้อนออกจากชิ้ �นสิว่นไฟฟ้า

มือเติอร์สำ�งเส่ำยง  � สิาเห้ตทุ่ี่�เป็นไปได้
 z เป็นเรื�องปกติ
มือเตอร์จะสิง่เสิ่ยงสิั �น ๆ เมืื�อถึงัซักัที่ำางาน
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อาการ จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็้คุ

เสิ
่ยง

ดงั

เส่ำยงดง้ผิ้ดป็กติ ิ(หรือเกดิแรง
ส้ำ�นสำะเทอืน)

 � ตรวจสิอบ
 z ชิ้ �นสิว่นท่ี่�เป็นโลืห้ะ

 z พืื่ �นลืาดเอ่ยงห้รือไมืม่ืั�นคุง

 zพื่กุ (ห้น้า 45)

(ห้น้า 45)

 zปรับระดบัขาตั �งที่ั �ง 4 ขา

อื�น
 ๆ

ปิด

ไฟฟ้าดบั เบรกเกอร์

 � ตรวจสิอบ

เปิด

 z เมืื�อไฟฟ้ากลืบัมืาสิ่ภ่ัาวะปกติ เคุรื�องซักัผ้าจะที่ำางานตอ่จาก
ขั �นตอนท่ี่�เคุรื�องห้ยดุที่ำางาน

 การแก้ไข้ป้็ญหาเบื �องต้ิน (ตอ่)
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 การแสำดงข้้อผิ้ดพื่ลิาด

การแสิดงข้อผิดพื่ลืาด จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็้คุ

ระบายนำ �าออกไมื�ได้ เศษใยผ้า

1ตรวจสิอบ 3
2

12

(ห้น้า 34)

เริ�มื

ฝ่าเปิ็ดอย่�

21
เริ�มื

ป้็� น/อบแห้งไมื�ได้

เป่ยกเกินไป
รอบปั�น  

(1400 รอบ/นาท่ี่)

<ตวัช้ว่ยอบผ้า>

1 ตรวจสิอบ 3
2

12
เริ�มื

ไมืม่ืั�นคุงห้รือ 
ลืาดเอ่ยง มืั�นคุง มืากเกินไป ลืดลืง น้อยเกินไป เพิื่�มืไมืส่ิมืดลุื สิมืดลุื

 

นำ �าไมื�ไหลิเข้้า 
เคู่รื�องซ้ักผ้้า

31ตรวจสิอบ

นำ �าไมืไ่ห้ลื ปิดก็อกนำ �า ตวักรองนำ �า 
(ห้น้า 31)

2

12
เริ�มื
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การแสิดงข้อผิดพื่ลืาด จดุท่ี่�ต้องตรวจเช็้คุ

ป้็� นแห้งไมื�ได้

ร่สิตาร์ที่ เปิดใช้้งาน  
“ซักัดว่น 15”

 zคุรั �งถึดัไป:

ปิดเคุรื�อง เปิด ผลืติภัณัฑ์์ซักัผ้าท่ี่�ม่ืฟองน้อย

1 2

31 2

 �ข้้อม่ืลิ

เปิ็ดฝ่าปิ็ดไมื�ได้

ร้อน
ระห้วา่งการ
อบแห้้ง 
(ห้น้า 29)

กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

9 - 24 นาท่ี่

เริ�มืระบายคุวามืร้อน

  การแสำดงข้้อผิ้ดพื่ลิาด (ตอ่)
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 การเลืิอกติำาแหน�งท่�เหมืาะสำมื

โป็รดติดิติ�อติว้แทนบริการให้ทำาการติดิติ้ �งเคู่รื�องซ้ักผ้้า

 �ห้้ามืตดิตั �งด้วยตวัเอง
 �โปรดปฏิิบตัติามืวิธ่ิการตดิตั �งท่ี่�ระบใุนคุ่มื่ือเลืม่ืน่ � ห้ากคุณุไมืป่ฏิิบตัติามื บริษัที่พื่านาโซันิคุจะไมืรั่บผิด
ช้อบใด ๆ ตอ่อบุตัเิห้ตหุ้รือคุวามืเสิ่ยห้ายท่ี่�อาจเกิดขึ �น

ข้นาดเคู่รื�องซ้ักผ้้า
(มืมื.)

581

798

496.4
585

28.8

845

596

1078
584.7

 �การติดิติ้ �งแบบป็ระกอบก้บผ้น้ง

30 มืมื. ห้รือ
มืากกวา่

20 มืมื. ห้รือ
มืากกวา่

20 มืมื. ห้รือ
มืากกวา่

50 มืมื. ห้รือ
มืากกวา่

640 มืมื. 
ห้รือมืากกวา่

ติรวจสำอบติำาแหน�ง

 zห้้ามืให้้สิว่นท่ี่�เป็นโลืห้ะของเคุรื�องซักัผ้าสิมัืผสัิกบัอา่ง
โลืห้ะห้รือเคุรื�องใช้้ไฟฟ้าอื�น ๆ

การตดิตั �ง
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 การเคู่ลืิ�อนย้ายแลิะการติดิติ้ �ง

การยกเคู่รื�องซ้ักผ้้า

ห้้ามืยกเคุรื�องซักัผ้าด้วยตนเองเพ่ื่ยงคุนเด่ยว

 การติดิติ้ �งแผ้�นปิ็ดใต้ิเคู่รื�อง

1

2

การตดิตั �ง
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 การถึอดพุื่ก

1
พื่กุ (4)

2 1

2

3
ฝาคุรอบ

ห้มืายเห้ตุ

จดัเก็บ

 �เมืื�อม่ืการข้นสำ�งเคู่รื�องซ้ักผ้้าอ่กคู่ร้�ง

 การว้ดระดบ้เคู่รื�องซ้ักผ้้า

1

เคุรื�องวดัระนาบ (ไมืไ่ด้ให้้มืา)

2
1

2
คุลืายออกแล้ืวปรับระดบั

3

4
ขนัให้้แนน่

ห้มืายเห้ตุ
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 การเชื้�อมืติ�อก้บท�อ
ตอ่ที่อ่ให้้ถึก่ต้องเพืื่�อป้องกนันำ �ารั�ว

ระยะส่ำงสุำดข้องการเชื้�อมืติ�อก้บท�อแลิะสำายไฟ

การติ�อด้านข้วา

(ซัมื.)

ที่อ่นำ �าเข้า

ร่ระบายนำ �า

90

90

90

คุวามืสิง่ของที่อ่นำ �าทิี่ �ง
( 0 - 100 )

สิายไฟ

ที่อ่นำ �าทิี่ �ง

อา่ง

การติ�อด้านซ้ัาย

(ซัมื.)

120

120

40

การตดิตั �ง
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ท�อนำ �าเข้้า

 �การติ�อท�อนำ �าเข้้า

 มืาติรการป้็องก้น
 zขนัน็อตให้้แนน่

 zห้้ามืงอ บ่บ ดดัแปลืง ห้รือตดัสิายสิง่นำ �า

1

ที่างนำ �าเข้า

2
อยา่งน้อย
10 มืมื.

3/4" 1

2

3

ข้้อส้ำงเกติ

 �การระบายนำ �าลิงอ�างล้ิางมืือ

ข้้อส้ำงเกติ

ข้อตอ่ที่อ่นำ �า 
(ม่ืมืาให้้)

 �การระบายนำ �าลิงในท�อระบายนำ �า

ที่อ่ระบายนำ �า

 �ระบายนำ �าลิงในร่ระบายนำ �า

ห้มืายเห้ตุ
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 การทดสำอบการทำางาน

1

2

3
เปิด

4
 ซ้ักด�วน 15

5
เริ�มื

การติรวจเช้็คู่หล้ิงการทดสำอบการทำางาน

ปัญห้า สิาเห้ตแุลืะวิธ่ิการแก้ไข

นำ �าร้� ว
เชื้�อมืตอ่ที่อ่นำ �าเข้าให้้ถึก่ต้อง

อยา่งน้อย
10 มืมื.

3/4" 1

2

เสิ่ยงผิดปกติ

 zการถึอดพื่กุ (ห้น้า 45)  zตดิตั �งเคุรื�องซักัผ้าอยา่งมืั�นคุง

การแสำดงข้้อผิ้ดพื่ลิาด

ดห่้น้า 41

การตดิตั �ง

48



Panasonic SmartApp+
สิะดวกยิ�งขึ �นด้วยสิมืาร์ที่โฟนของคุณุ

คุุณสิามืารถึใช้้บริการผ่าน “Panasonic SmartApp+” ได้

แจ้งสิถึานะการซักัแลืะการสิิ �นสิดุการที่ำางาน

สำามืารถึนำาเสืำ �อผ้้าออกได้ทน้ทห่ล้ิงจากซ้ักเสำร็จ

1 ช้ั�วโมืงก่อน
เริ�มืซักั

รองร้บการเลืิอกโป็รแกรมืจากป็ระว้ติโิป็รแกรมื

 คุลืาวด์เซิัร์ฟเวอร์ของ 
Panasonic

อินเที่อร์เน็ต

เป็นโปรแกรมืท่ี่� 
สิมืบร่ณ์แบบ!

 z เนื �อห้า ฟังก์ช้นั แลืะการออกแบบของบริการน่ �อาจม่ืการเปลื่�ยนแปลืงห้รือยตุโิดยไมืต้่องแจ้งให้้
ที่ราบลืว่งห้น้า.

  เราม่ืโป็รแกรมื “รายการโป็รดข้องฉ้ัน”  
คุู่ณสำามืารถึสำร้างโป็รแกรมืแรกเริ�มืได้ 

ด้วยการติ้ �งคู่�ารายการโป็รดข้องคุู่ณ
 zมืากถึงึ 10 โปรแกรมื

คุู่ณสำามืารถึใช้้งานเคู่รื�องซ้ักผ้้าหรือติ้ �งเวลิาด้วยแอป็พื่ลิิเคู่ช้้น

V10FR1
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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

 ■เราเตอร์ไวเลืสิแลืน
ใช้้เราเตอร์ไวเลืสิแลืนเพืื่�อ
เชื้�อมืตอ่อินเที่อร์เน็ต

ห้มืายเห้ตุ

 zตรวจสิอบให้้แนใ่จวา่เราเตอร์ไวเลืสิแลืนม่ื
มืาตรฐานการสิื�อสิารท่ี่�ยา่นคุวามืถ่ึ� 2.4 GHz 

(มืาตรฐานการสิื�อสิาร: IEEE802.11b, 
IEEE802.11g, IEEE802.11n)
ไมืส่ิามืารถึใช้้มืาตรฐานอื�นนอกเห้นือจากข้าง
ต้นได้

 z ไมืส่ิามืารถึใช้้รุ่นท่ี่�รองรับเฉพื่าะ WEP เที่า่นั �น
ได้

 z โปรดใช้้เราเตอร์ไวเลืสิแลืนท่ี่�สิามืารถึตั �งคุา่วิธ่ิ
การเข้ารห้สัิแบบ WPA3, WPA2 ห้รือ WPA 
ได้ เนื�องจากเป็นมืาตรการการรักษาคุวามื
ปลือดภัยั

 z เราขอแนะนำาวิธ่ิการเข้ารห้สัิท่ี่�เป็นแบบ WPA3 
แลืะ WPA2 (AES)
 z เราไมืรั่บประกนัการที่ำางานของเราเตอร์ไวเลืสิ
แลืนที่ั �งห้มืด (ไมืรั่บประกนัวา่เราเตอร์มืือถืึอจะ
ใช้้งานได้)

 อุป็กรณ์ท่�จำาเป็็นแลิะสำภาพื่แวดล้ิอมื

มืาตรวจสิอบอปุกรณ์ท่ี่�จำาเป็นสิำาห้รับการใช้้แอปกนั

 ■สิมืาร์ที่โฟน Android ห้รือ iOS (iPhone)
 zเก่�ยวกบัระบบปฏิิบตักิารท่ี่�รองรับ

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

เวบ็ไซัต์ Panasonic

 ■สิภัาพื่แวดล้ือมือินเที่อร์เน็ต
โปรดยืนยนัวา่เป็นสิายบรอดแบนด์ 

ตวัอยา่ง) FTTH (ใยแก้วนำาแสิง), ADSL, 
CATV (เคุเบลิืท่ี่ว่) เป็นต้น

  ลืก่คุ้าจะเป็นผ่้ รับผิดช้อบ 
คุา่ธิรรมืเน่ยมืการสิื�อสิาร 
ที่างอินเที่อร์เน็ต

อินเที่อร์เน็ต
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1 ตดิตั �ง “Panasonic SmartApp+” (ฟร่) 

 zคุณุสิามืารถึห้าลืงิก์ดาวน์โห้ลืดแอปพื่ลืเิคุช้นัได้จาก “เวบ็ไซัต์ Panasonic”. 

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

เวบ็ไซัต์ Panasonic

 zห้รือคุณุสิามืารถึคุ้นห้าแอป “Panasonic SmartApp+” บน
Google Play (Android) ห้รือ App Store (iOS) แลืะตดิตั �งแอป
 zคุณุยงัสิามืารถึสิแกนลืงิก์เพืื่�อตดิตั �งแอปจากคุวิอาร์โคุ้ดท่ี่�ตดิอย่บ่นเคุรื�องซักัผ้าได้

2 ที่ำาตามืคุำาแนะนำาท่ี่�แสิดงบนห้น้าจอของแอปแลืะลืงที่ะเบ่ยนเคุรื�องซักัผ้า

 zดำาเนินการในตำาแห้นง่ท่ี่�คุณุสิามืารถึตรวจสิอบการแสิดงผลืบนเคุรื�องซักัผ้าได้
 z ไมืส่ิามืารถึดำาเนินการในขณะท่ี่�เคุรื�องซักัผ้ากำาลืงัที่ำางานอย่ไ่ด้

ใช้้แอป (ห้น้า 52)

การติ้ �งคู่�าเริ�มืต้ิน

ที่ำาตามืการตั �งคุา่บนห้น้าจอ
ของแอป
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Panasonic SmartApp+ (ตอ่) 

ห้มืายเห้ตุ

 zห้ากต้องการยกเลืกิโห้มืดการคุวบคุมุืระยะไกลืแลืะปลืดลือ็กฝาปิด → ปิดเคุรื�อง

 z เมืื�อไมืม่่ืการคุวบคุมุืระยะไกลืจากแอป ระบบจะยกเลืกิโห้มืดการคุวบคุมุืระยะไกลืห้ลืงัจากผา่นไป 23 ช้ั�วโมืง 

ขณะอย่ใ่นโห้มืดการคุวบคุมุืระยะไกลื ปุ่ มืที่ั �งห้มืดบนเคุรื�องใช้้ (ยกเว้น  )จะไมืส่ิามืารถึใช้้งานได้ คุณุ

สิามืารถึคุวบคุมุืเคุรื�องซักัผ้าเฉพื่าะจากแอปเที่า่นั �น ห้ลืงัจากผา่นไป 23 ช้ั�วโมืง ห้น้าจอปกตจิะปรากฏิขึ �นแลืะ
ปิดใช้้งานการคุวบคุมุืระยะไกลื.

ห้ลืงัจากที่ำาการตั �งคุา่เริ�มืต้นเสิร็จสิิ �นแล้ืว คุณุสิามืารถึใช้้แอปได้

การเตร่ยมืการเพืื่�อสิั�งการที่างร่โมืที่คุอนโที่รลืโดยใช้้แอป

คุณุต้องเตร่ยมืเคุรื�องซักัผ้าก่อนการใช้้แอป

1
150

MAX100
50

2
เปิด

สิวา่งขึ �น
(เปิด)

3
กดคู้่างไว้ 
5 วนิาท่

ไฟแสิดงสิถึานะอื�น ๆ 
ที่ั �งห้มืดดบัลืง ยกเว้น:

ประมืาณ 2 วินาท่ี่

ห้ลืงัจากผา่นไป 10 นาท่ี่

 เพืื่�อตรวจสิอบสิถึานะการสิื�อสิารด้วยสิญัญาณไฟบนแผงคุวบคุมุื.
สิวา่งขึ �น สิามืารถึสิื�อสิารได้ (เชื้�อมืตอ่แล้ืว)

กะพื่ริบ
กำาลืงัพื่ยายามืสิื�อสิาร  
(กำาลืงัเชื้�อมืตอ่กบัเซัร์ิฟเวอร์)

ดบั ไมืไ่ด้เชื้�อมืตอ่

 ■ตำาแห้นง่ห้ลือดไฟ

 การใช้้ “Panasonic SmartApp+”

ห้มืายเห้ตุ

 z ปิดฝาเคุรื�องให้้สินิที่

52



กำาล้ิงเริ�มืต้ิน

 z เมืื�อคุณุเลืกิใช้้งาน 
“Panasonic 
SmartApp+”
 zการใช้้งานท่ี่�นา่สิงสิยั
เนื�องจากการเข้าถึงึโดย
ไมืไ่ด้รับอนญุาต
 z ถ้ึาเคุรื�องใช้้เป็นเคุรื�องมืือ
สิอง
 z เมืื�อคุณุทิี่ �งห้รือขนย้าย
เคุรื�องซักัผ้า

ร่เซัต็การตั �งคุา่ไวเลืสิแลืนเป็นการตั �งคุา่เริ�มืต้น  
(ตั �งคุา่ท่ี่�เคุรื�องซักัผ้า) 
คุณุคุวรห้ยดุใช้้แอปด้วย

เปิด

1 2

3 4
กดคู้่างไว้ 5 วนิาท่

x6

เคุรื�องดบั
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Panasonic SmartApp+ (ตอ่) 

 การแสำดงข้้อผิ้ดพื่ลิาด

 การแสิดงข้อผิด
พื่ลืาด สิาเห้ตแุลืะวิธ่ิการแก้ไข

U81

 z ไมืส่ิามืารถึเชื้�อมืตอ่เคุรื�องซักัผ้ากบัเราเตอร์ไวเลืสิแลืนได้ ตรวจสิอบรายการตอ่ไปน่ �

• เราเตอร์ไมืไ่ด้เปิดอย่ ่→ เปิดเราเตอร์
• ระยะห้า่งระห้วา่งเราเตอร์กบัเคุรื�องซักัผ้าไกลืเกินไป → ขยบัเราเตอร์เข้ามืา

ใกล้ืมืากขึ �น
• ม่ือปุกรณ์ท่ี่�ใช้้คุลืื�นวิที่ย ุเช้น่ เตาไมืโคุรเวฟ อย่บ่ริเวณใกล้ืเคุ่ยง 
→รักษาระยะห้า่งท่ี่�เห้มืาะสิมื 
→ ห้ยดุใช้้อปุกรณ์ห้รือรอสิกัคุร่่แล้ืวลืองอ่กคุรั �ง

• ม่ือปุกรณ์เชื้�อมืตอ่กบัเราเตอร์ห้ลืายเคุรื�อง 
→ปิดสิวิตช์้อปุกรณ์ท่ี่�คุณุไมืไ่ด้ใช้้งาน

U82
 z ข้อผิดพื่ลืาดการสิื�อสิารกบัเซัร์ิฟเวอร์
 zอาจม่ืปัญห้ากบัการเชื้�อมืตอ่อินเที่อร์เน็ตของคุณุ

 → ห้ากคุณุไมืท่ี่ราบสิาเห้ต ุโปรดตดิตอ่ผ่้ให้้บริการ ผ่้ให้้บริการโที่รคุมืนาคุมื ห้รือผ่้
ผลืติเราเตอร์ของคุณุ

U83
 z SSID ห้รือรห้สัิผา่นของเราเตอร์ใน “เชื้�อมืตอ่ด้วยแอปพื่ลืเิคุช้นั” ไมืถ่ึก่ต้อง

 → ตรวจสิอบคุำาอธิิบายของเราเตอร์
 z ไมืส่ิามืารถึเชื้�อมืตอ่เคุรื�องซักัผ้ากบัเราเตอร์ได้

 → ตรวจสิอบ “U81” ด้านบน

U84

 z “เชื้�อมืตอ่ด้วยการสิแกนคุวิอาร์โคุ้ด” ไมืไ่ด้ ตรวจสิอบรายการตอ่ไปน่ �

• การตั �งคุา่ Bluetooth® บนสิมืาร์ที่โฟนของคุณุปิดอย่่
• ไมืส่ิามืารถึอา่นคุวิอาร์โคุ้ดได้อยา่งถึก่ต้อง
 → ตรวจสิอบให้้แนใ่จวา่การตั �งคุา่ Bluetooth® เปิดอย่ ่จากนั �นเชื้�อมืตอ่อ่กคุรั �ง ห้าก
คุณุยงัไมืส่ิามืารถึเชื้�อมืตอ่ได้ โปรดลือง “เชื้�อมืตอ่ด้วยแอปพื่ลืเิคุช้นั”

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

ได้"

 zที่ำาการเชื้�อมืตอ่ให้มืเ่มืื�อเวลืาผา่นไปสิกัคุร่่ ห้รือตรวจสิอบสิถึานะการเชื้�อมืตอ่ด้วยวิธ่ิ
ตอ่ไปน่ �

3 4

กดคู้่างไว้ 5 วนิาท่

1 2

ปิดเคุรื�อง เปิด

 → ห้าก “U81”, “U82” ฯลืฯ ปรากฏิขึ �น แสิดงวา่การเชื้�อมืตอ่ม่ืข้อผิดพื่ลืาด ตรวจ
สิอบรายลืะเอ่ยดข้างต้น
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การใช้้งานสำำาหร้บไวเลิสำแลิน/Bluetooth®

 ■ข้้อจำาก้ดการใช้้งาน

โปรดศกึษาข้อจำากดัการใช้้งานดงัตอ่ไปน่ � 
Panasonic ไมืรั่บผิดช้อบตอ่คุวามืเสิ่ยห้ายใดก็ตามื
ท่ี่�เกิดขึ �นจากการไมืป่ฏิิบตัติามืข้อจำากดัตลือดจนการ
ใช้้งานห้รือไมืส่ิามืารถึใช้้งานเคุรื�องได้

 z ห้้ามืเชื้�อมืตอ่กบัเคุรือขา่ยไร้สิายท่ี่�คุณุไมืไ่ด้รับ
อนญุาตให้้ใช้้งาน 
เคุรือขา่ยไร้สิาย (SSID*) ท่ี่�คุณุไมืไ่ด้รับอนญุาต
ให้้ใช้้งานอาจปรากฏิขึ �นในระห้วา่งการคุ้นห้า
สิภัาพื่แวดล้ือมืเคุรือขา่ยไร้สิายโดยอตัโนมืตั ิแต่
ห้ากคุณุเชื้�อมืตอ่เคุรือขา่ยดงักลืา่ว อาจถืึอ
เป็นการเข้าถึงึโดยไมืไ่ด้รับอนญุาต
 zอยา่ใช้้งานในบริเวณท่ี่�ม่ืสินามืแมืเ่ห้ลืก็ ไฟฟ้าสิถิึต 
ห้รือการรบกวนคุวามืถ่ึ�วิที่ย ุ
ห้ากคุณุใช้้งานเคุรื�องใช้้ใกล้ืกบัอปุกรณ์ตอ่ไปน่ � 
การสิื�อสิารอาจถึก่รบกวนห้รือคุวามืเร็วอาจช้้าลืง

• เตาอบไมืโคุรเวฟ
• อปุกรณ์ไวเลืสิแลืน / Bluetooth® อื�น ๆ
• อปุกรณ์อื�น ๆ ท่ี่�ใช้้คุลืื�นวิที่ยใุนยา่นคุวามืถ่ึ� 
2.4 GHz (โที่รศพัื่ท์ี่ไร้สิายดิจิตอลื อปุกรณ์เสิ่ยง
ไร้สิาย เกมืคุอนโซัลื อปุกรณ์ตอ่พื่ว่ง PC 
เป็นต้น)

• วตัถึโุลืห้ะท่ี่�สิะท้ี่อนคุลืื�นวิที่ยไุด้งา่ย

*  ชื้�อท่ี่�ใช้้เพืื่�อระบเุคุรือขา่ยเฉพื่าะบนไวเลืสิแลืน ห้าก 
SSID น่ �ตรงกนัในอปุกรณ์ที่ั �งสิอง การเชื้�อมืตอ่ก็
สิามืารถึที่ำาได้

 ■มืาติรการร้กษาคู่วามืป็ลิอดภย้

 z เนื�องจากไวเลืสิแลืนใช้้คุลืื�นวิที่ยเุพืื่�อสิง่แลืะรับข้อมืล่ื 
จงึม่ืคุวามืเสิ่�ยงจากการเข้าถึงึโดยไมืไ่ด้รับอนญุาต 
ใช้้มืาตรการรักษาคุวามืปลือดภัยัเพืื่�อคุวามื
ปลือดภัยัของข้อมืล่ืของคุณุ (ห้น้า 50)  โปรดที่ราบวา่
เราจะไมืรั่บผิดช้อบตอ่ปัญห้าใดก็ตามืท่ี่�เกิดขึ �นโดย
ไมืใ่ช้้มืาตรการรักษาคุวามืปลือดภัยั
 zสิำาห้รับรห้สัิผา่น (คุ่ย์การเข้ารห้สัิ) ของเราเตอร์ไว
เลืสิแลืน โปรดดคุ่่มื่ือการใช้้งานเราเตอร์ไวเลืสิแลืน
แลืะตั �งคุา่โดยคุำานงึถึงึคุวามืปลือดภัยั

 ■เก่�ยวก้บ firmware

 z เคุรื�องน่ �ม่ืฟังก์ช้นัเชื้�อมืตอ่กบัเซัร์ิฟเวอร์อปัเดต  
firmware ของเราผา่นที่างอินเที่อร์เน็ต แลืะอปัเดต 
firmware ของเคุรื�องเป็นเวอร์ช้นัลืา่สิดุโดย
อตัโนมืตั ิเนื�องจากการเชื้�อมืตอ่ไร้สิายถึก่รบกวน
ช้ั�วคุราวระห้วา่งการอปัเดที่ การสิื�อสิารอาจถึก่
รบกวนห้รือคุวามืเร็วอาจช้้าลืง
 z ห้้ามืวิเคุราะห์้ห้รือปรับเปลื่�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.

56



ลิิข้สำิทธิิ� ฯลิฯ 

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.

60



 ข้้อม่ืลิจำาเพื่าะ
NA-V10FR1
NA-V10FC1 NA-V90FC1

แรงดนัไฟฟ้าตามืพิื่กดั (โวลืต์) 220
คุวามืถ่ึ�ตามืพิื่กดั (เฮิรตซ์ั) 50
กำาลืงัไฟฟ้าการใช้้พื่ลืงังานสิง่สิดุ (วตัต์) 1600
กำาลืงัไฟฟ้าการใช้้พื่ลืงังานคุวามืร้อน 
(วตัต์)

สิำาห้รับการซักั 1445
สิำาห้รับการอบแห้้ง 300

คุวามืเร็วปั�นแห้้งสิง่สิดุ (รอบ/นาท่ี่) 1400
ขนาดของเคุรื�อง (กว้าง x ยาว x สิง่) (มืมื.) 596 × 585 × 845
นำ �าห้นกัของเคุรื�อง (กิโลืกรัมื) 69
นำ �าห้นกัสิง่สิดุของผ้าแห้้ง (ซักั) (กิโลืกรัมื) 10.0 9.0 
นำ �าห้นกัสิง่สิดุของผ้าแห้้ง (อบแห้้ง) (กิโลืกรัมื) 2.0 
แรงดนันำ �าจากก๊อก (เมืกะปาสิคุาลื) 0.01 - 1
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A0822-0(T)
พิื่มืพ์ื่ในประเที่ศเว่ยดนามื

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

This telecommunication equipment conforms to NBTC technical requirement.
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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.

Operating & Installation  
Instructions

Washing Machine (Household Use)
Model No. NA-V10FR1

NA-V10FC1 NA-V90FC1

It is essential to read these instructions.

This washing machine has 
“Dry Assist” function (P. 28).



 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) V10FR1

 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 drying feature)

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. 61.
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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

Water inlet (P. 47)

Anchor bolts
(P. 45)

Drain hose
(P. 46, 47)

Power cord and plug*
* The plug shape varies  
with the region.

Adjustable feet
(P. 45)

 �Elbow (1) (P. 47)  �Cover caps (4) (P. 45)

 �Water supply hose (1) (P. 46, 47)  �Bottom cover (1) / Screw (1) (P. 44)

  

Do not block the 
exhaust port.
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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. 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. 20)

Water temperature

Spin speed

Optional function lamp

 z Images in these instructions are of the 
NA-V10FR1, unless otherwise indicated.

Display

Process  Wash
 Rinse

 Spin
 Dry Assist

(P. 24) (P. 33)

(P. 25) (P. 27)

(P. 52) (P. 26)

Remaining time

Error display (P. 41, 42, 54)
(e.g. U11)

“My Favorite” program lamp (P. 49)

 � NA-V10FC1/ NA-V90FC1

Auto Tub Care (P. 26)
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Program selection 
slider (P. 16)

Power button

Start/Pause 
button

Temp ( P. 22)

Control buttons

Spin ( P. 23)

Wash Mode (P. 23)

Timer (P. 24)

Rinse+ (P. 25)

Tub Clean (P. 33)

Blue Ag+ (P. 27)

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-V10FR1

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

Dry Assist (P. 28)

Press & hold 5 sec:
 Auto Tub Care (P. 26)

Press & hold 5 sec:
 Remote (P. 52)

Stain Master+ 
(P. 17)
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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. 27, 33) 
V10FR1

 Fabric softener
Max. 150 ml

13



Washing Basic Method

4

2

3Settings

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)

NOTE
 z Door does not open  (P. 36)
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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. 23)

Timer 
( P. 24)

Rinse+ 
(P. 25)

Auto Tub 
Care

V10FC1
V90FC1
(P. 26)

Blue Ag+;
Auto Tub 

Care
V10FR1

(P. 26, 27)
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Program List

 z Total time is approximate (When the standard water supply rate is 15 L / min). 
For each program's default water temperature.

Program Description
Max load (kg)

Total 
timeV10FR1/

V10FC1 V90FC1

Daily Wash

 z Everyday clothes (Quicker 
than “Cotton” program)

10.0 9.0 1:30

Cotton
 z Everyday clothes

10.0 9.0 2:54

Cotton +
 z Gentle wash with extra time

10.0 9.0 3:00

Baby Care

 z Clothes for babies & sensitive 
skin

5.0 2:20
Rinsing thoroughly

 

Active 
Speed 38

 z Small loads

5.0 0:38

Rapid 15
 z Small loads of lightly soiled 

2.0 0:15
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Program Description
Max load (kg)

Total 
timeV10FR1/

V10FC1 V90FC1

Bedding
 z Large items

3.0 1:30

Delicates
 z Washing gently 

2.0 0:50

For the following stains

  Allergy
 z For ticks and pollen

10.0 9.0 3:15

  Collar/ 
       Sleeve

10.0 9.0 3:10

  Mud 10.0 9.0 3:30

  Oily  
       Sauce

10.0 9.0 3:00

Tub Clean
 z Cleaning the drum.

None 3:45
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Settings

Program

Auto setting Setting range Optional functions

Temp
(°C)

Spin
(r/min)

Temp
(°C)

Spin
(r/min)

Wash 
Mode Timer Rinse+ Blue 

Ag+

Auto 
Tub 
Care

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     

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  –   –

Allergy 90 1200 60, 90 , 500, 700, 1200 –   – 

Collar/Sleeve 40 1200 40 , 500, 700, 1200, 1400     

Mud 40 1200 40 , 500, 700, 1200, 1400     

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

Tub Clean 40 1200 40 1200 – – – – –

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.
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Settings

Program

Auto setting Setting range Optional functions

Temp
(°C)

Spin
(r/min)

Temp
(°C)

Spin
(r/min)

Wash 
Mode Timer Rinse+ Blue 

Ag+

Auto 
Tub 
Care

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     

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  –   –

Allergy 90 1200 60, 90 , 500, 700, 1200 –   – 

Collar/Sleeve 40 1200 40 , 500, 700, 1200, 1400     

Mud 40 1200 40 , 500, 700, 1200, 1400     

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

Tub Clean 40 1200 40 1200 – – – – –

Blue Ag+:
V10FR1

 :  Drain only (No spin)
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Washing Tips
ECONAVI

 z “Cotton” and “Daily Wash” programs

Time savingWater saving

3 sensors

Weight Temperature Material

 � Lamp indications

Detecting

ECONAVI enabled

ECONAVI disabled

Delicates

 �When washing
 z To rinse fully, use the “Rinse+” 
function. (P. 25)

NOTE

Bleach Liquid detergent 
for delicates

 � After operation ends
Take out 
immediately

20



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

21



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.

Wash Mode

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. 19)
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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

 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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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 V10FR1

Hold 
5 sec.

V10FC1 V90FC1

Lights
(On)

Goes out
(Off)

NOTE
 z The setting is memorized.
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 Blue Ag+ 

V10FR1

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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Dry Assist (Dry only)

This function cannot be set with other 
washing programs at the same time.

1
On

2
3

Start

Dry Assist Indicator (min) Description Max load 
(kg)

After spin at 1400 r/min

e.g.) 5 shirts

1.0

Additional drying of clothes that 
are not dry enough

2.0
After hang-dry

Dry

e.g.) 1 long pants, 1 shorts, 1 T-shirt,  
1 underwear, 1 towel 

After spin at 1400 r/min
Bacteria Elimination

e.g.) 1 shirt, 2 children's trousers, 1 pair of socks

0.5

Over 
max load

(P. 41)
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NOTE
 z The door is locked during drying.

Drying

• To open the door

Hold 
5 sec.

Operation 
ends

Pause

Start cooling
9 to 24 min.

 z After drying, the drum will rotate 
every 5 minutes for 40 seconds to 
prevent wrinkles caused by leaving 
the clothes unattended. 

Approx. 2 hours

Lights
(On)

• To open the door: 

Turn off Pause

or

Symptoms Tips for nice finish

• Drying is insufficient
• Drying is uneven

 z Reduce clothing amount.

 z Classify clothing. (P. 28)
 z Adjust drying time to get your expected drying 
performance.

 z Use “Finish Dry” 30 min for additional drying.
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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
V10FR1

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

5 Approx.  
3:45

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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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

Maintenance (continued)
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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: 
• washing (P. 14)
• drying (P. 29)

 �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. 23)

NOTE
Power cut Restored

Door is locked Door is locked

Troubleshooting (continued)
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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

W
as

h

During a wash

Wash

Water 
drainage

 �Possible cause

Excess foam

Auto drainageFoam

Foam detection 
function

Auto water 
supply
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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)

V10FR1
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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

N
oi

se

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

During spin process  �Possible cause
 z This is normal.
Anti-foam leak part is working at the exhaust port.

Sound of fan rotating  �Possible cause
 z This is normal.
The drain pump is working.

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. 45)

(P. 45)

 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 / dry

1 Check 3
2

12
Start

Unstable 
or inclined Stable Too 

much Reduce Too 
little AddUneven Even

Too wet
Spin 

(1400 r/min)

<Dry Assist>

Unable to 
supply water

31Check

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

2

12
Start
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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. 29)

Hold 5 sec.
9 to 24 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. 45)

 z Install stably

Error display

See P. 41.

Installation
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Panasonic SmartApp+
More convenient with your smartphone

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.

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

 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.

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

V10FR1
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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. 52)

Initial Settings

Follow the settings on 
the screen of the app.
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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+”

Panasonic SmartApp+ (continued) 

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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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.

Panasonic SmartApp+ (continued) 
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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. 50)  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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Copyright, etc. (continued)

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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Panasonic SmartApp+ (continued) 

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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NA-V10FR1
NA-V10FC1 NA-V90FC1

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 300

Maximum spin speed (r/min) 1400
Product dimensions (W x D x H) (mm) 596 × 585 × 845 
Product weight (kg) 69
Maximum mass of dry cloth (Wash) (kg) 10.0 9.0
Maximum mass of dry cloth (Dry) (kg) 2.0
Pressure of tap water (MPa) 0.01 - 1

Specifications
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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.
เคร่ื่�องโทรื่คมนาคมและอปุกรื่ณ์์น้ � ม้ความสอดคล้องตาม ข้้อกำาหนดข้อง กสทช.
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