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Please read this user manual first!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked 

under the most meticulous quality control procedures, will provide you an effective service.
Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and keep it as 

a reference. If you handover the product to someone else, give the user manual as well.

The user manual will help you use the product in a fast and safe way.
•	 Read the manual before installing and operating the product.

•	 Make sure you read the safety instructions.

•	 Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later. 

•	 Read the other documents given with the product.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences 
between models will be identified in the manual. 

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

CImportant information or useful tips.

AWarning against dangerous conditions for life and property.

BWarning against electric voltage.
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1  Your Refrigerator 

1. Door shelves of the freezer compartment 
2. Temperature setting indicator
3. Egg section
4. Water dispenser filling tank
5. Water dispenser reservoir
6. Door shelves of fridge compartment
7. Sliding and rotary storage containers 
8. Blue light
9. Adjustable legs
10. Crisper
11. Crisper cover
12. Breakfast compartment
13. Key
14. Bottle shelf

C *optional:Figures in this user manual are schematic and may not correspond exactly to 
you product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it 
is valid for other models.

15. Odor filter
16. Glass shelves of fridge compartment
17. Illumination glass
18. Impeller
19. Automatic Icematic water tank
20. Icebox
21. Ice storage container 
22. Freezer compartment glass shelf
23. Ice-cream making machine / Quick Freeze 

compartment
24. Freezer compartment
25. Fridge compartment

*optional
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2  Important Safety Warnings
Please review the 

following information. 
Failure to observe this 
information may cause 
injuries or material 
damage. Otherwise, all 
warranty and reliability 
commitments will become 
invalid.
The service life of your 

product is 10 years. During 
this period, original spare 
parts will be available 
to operate the product 
properly.
Intended use

 This product is intended 
to be used

•	 indoors and in closed 
areas such as homes;

•	 in closed working 
environments such as 
stores and offices;

•	 in closed 
accommodation areas 
such as farm houses, 
hotels, pensions. 

•	 It should not be used 
outdoors.

 General safety

•	 When you want to 
dispose/scrap the 
product, we recommend 
you to consult the 
authorized service 
in order to learn the 
required information and 
authorized bodies.

•	 Consult your authorized 
service for all your 
questions and problems 
related to the refrigerator. 
Do not intervene or let 
someone intervene to 
the refrigerator without 
notifying the authorised 
services.

•	 For products with a 
freezer compartment; 
Do not eat cone ice 
cream and ice cubes 
immediately after you 
take them out of the 
freezer compartment! 
(This may cause frostbite 
in your mouth.) 

•	 For products with a 
freezer compartment; 
Do not put bottled 
and canned liquid 
beverages in the 
freezer compartment. 
Otherwise, these may 
burst. 
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•	 Do not touch frozen food 
by hand; they may stick 
to your hand. 

•	 Unplug your refrigerator 
before cleaning or 
defrosting.

•	 Vapor and vaporized 
cleaning materials should 
never be used in cleaning 
and defrosting processes 
of your refrigerator. In 
such cases, the vapor 
may get in contact with 
the electrical parts and 
cause short circuit or 
electric shock. 

•	 Never use the parts on 
your refrigerator such as 
the door as a means of 
support or step. 

•	 Do not use electrical 
devices inside the 
refrigerator.

•	 Do not damage the 
parts, where the 
refrigerant is circulating, 
with drilling or cutting 
tools. The refrigerant 
that might blow out 
when the gas channels 
of the evaporator, pipe 
extensions or surface 
coatings are punctured 
causes skin irritations 
and eye injuries.

•	 Do not cover or block 
the ventilation holes on 
your refrigerator with any 
material.

•	 Electrical devices must 
be repaired by only 
authorised persons. 
Repairs performed by 
incompetent persons 
create a risk for the user.

•	 In case of any failure or 
during a maintenance or 
repair work, disconnect 
your refrigerator’s mains 
supply by either turning 
off the relevant fuse 
or unplugging your 
appliance. 

•	 Do not pull by the cable 
when pulling off the plug. 

•	 Place the beverage with 
higher proofs tightly 
closed and vertically. 

•	 Never store spray 
cans containing 
flammable and explosive 
substances in the 
refrigerator.

•	 Do not use mechanical 
devices or other means 
to accelerate the 
defrosting process, 
other than those 
recommended by the 
manufacturer.
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•	 This product is not 
intended to be used by 
persons with physical, 
sensory or mental 
disorders or unlearned 
or inexperienced people 
(including children) unless 
they are attended by 
a person who will be 
responsible for their 
safety or who will instruct 
them accordingly for use 
of the product

•	 Do not operate a 
damaged refrigerator. 
Consult with the service 
agent if you have any 
concerns.

•	 Electrical safety of your 
refrigerator shall be 
guaranteed only if the 
earth system in your 
house complies with 
standards.

•	 Exposing the product 
to rain, snow, sun and 
wind is dangerous with 
respect to electrical 
safety.

•	 Contact authorized 
service when there is a 
power cable damage to 
avoid danger.

•	 Never plug the 
refrigerator into the wall 
outlet during installation. 
Otherwise, risk of death 
or serious injury may 
arise.

•	 This refrigerator is 
intended for only storing 
food items. It must not 
be used for any other 
purpose.

•	 Label of technical 
specifications is located 
on the left wall inside the 
refrigerator.

•	 Never connect your 
refrigerator to electricity-
saving systems; they 
may damage the 
refrigerator.

•	 If there is a blue light on 
the refrigerator, do not 
look at the blue light with 
optical tools.

•	 For manually controlled 
refrigerators, wait for at 
least 5 minutes to start 
the refrigerator after 
power failure.

•	 This operation manual 
should be handed in to 
the new owner of the 
product when it is given 
to others.
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•	 Avoid causing damage 
on power cable when 
transporting the 
refrigerator. Bending 
cable may cause fire. 
Never place heavy 
objects on power cable. 

•	 Do not touch the plug 
with wet hands when 
plugging the product.

•	 Do not plug the 
refrigerator if the wall 
outlet is loose.

•	 Water should not be 
sprayed on inner or outer 
parts of the product for 
safety purposes.

•	 Do not spray substances 
containing inflammable 
gases such as propane 
gas near the refrigerator 
to avoid fire and 
explosion risk.

•	 Never place containers 
filled with water on top 

of the refrigerator; in the 
event of spillages, this 
may cause electric shock 
or fire.

•	 Do not overload the 
refrigerator with food. 
If overloaded, the food 
items may fall down and 
hurt you and damage 
refrigerator when you 
open the door. 

•	 Never place objects on 
top of the refrigerator; 
otherwise, these objects 
may fall down when 
you open or close the 
refrigerator's door.

•	 As they require a precise 
temperature, vaccines, 
heat-sensitive medicine 
and scientific materials 
and etc. should not be 
kept in the refrigerator.

•	 If not to be used for a 
long time, refrigerator 
should be unplugged. 
A possible problem in 
power cable may cause 
fire.

•	 The plug's tip should be 
cleaned regularly with a 
dry cloth; otherwise, it 
may cause fire.
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•	 Refrigerator may move 
if adjustable legs are not 
properly secured on the 
floor. Properly securing 
adjustable legs on the 
floor can prevent the 
refrigerator to move.

•	 When carrying the 
refrigerator, do not hold 
it from door handle. 
Otherwise, it may be 
snapped.

•	 When you have to place 
your product next to 
another refrigerator or 
freezer, the distance 
between devices 
should be at least 8cm. 
Otherwise, adjacent side 
walls may be humidified.

For products with a 
water dispenser;
•	 In order to operate 

the water circuit 
of the refrigerator 
smoothly, the water 
mains pressure must 
be between 1-8 bars. 
For conditions where 
water mains pressure 
exceeds 5 bars a 
pressure regulator 
should be used. If the 

water mains pressure 
exceeds 8 bars then 
the refrigerator’s water 
circuit should not be 
connected to the water 
mains. If you lack the 
knowledge of how to 
measure the water 
mains pressure, please 
seek a professional 
support.Use drinking 
water only.

•	 Use only potable water.
Child safety

•	 If the door has a lock, the key should be 
kept away from reach of children.

•	 Children must be supervised to prevent 
them from tampering with the product.

Compliance with WEEE 
Directive and Disposing of 
the Waste Product: 

This product complies with 
EU WEEE  Directive (2012/19/
EU). This product bears a 
classification symbol for 
waste electrical and electronic 
equipment (WEEE).

This product has been 
manufactured with high quality parts and 
materials which can be reused and are 
suitable for recycling. Therefore, do not 
dispose the product with normal domestic 
waste at the end of its service life. Take 
it to a collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. Please 
consult your local authorities to learn the 
nearest collection point. Help protect the 
environment and natural resources by 
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recycling used products. For children's 
safety, cut the power cable and break the 
locking mechanism of the door, if any, so 
that it will be non-functional before disposing 
of the product.

Package information
Packaging materials of the product 

are manufactured from recyclable 
materials in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dispose 
of the packaging materials together with 
the domestic or other wastes. Take them 
to the packaging material collection points 
designated by the local authorities.
Do not forget...

Any recycled substance is an indispensable 
matter for nature and our national asset 
wealth.

If you want to contribute to the re-
evaluation of the packaging materials, 
you can consult to your environmentalist 
organizations or the municipalities where 
you are located.

HC warning
If your product's cooling system 
contains R600a: 

This gas is flammable. Therefore, pay 
attention to not damaging the cooling 
system and piping during usage and 
transportation. In the event of damage, 
keep your product away from potential fire 
sources that can cause the product catch a 
fire and ventilate the room in which the unit 
is placed. 
Ignore this warning if your product's 
cooling system contains R134a. 

Type of gas used in the product is stated in 
the type label which is on the left wall inside 
the refrigerator.

Never throw the product in fire for disposal.

Things to be done for 
energy saving
•	 Do not leave the doors of your refrigerator 

open for a long time.

•	 Do not put hot food or drinks in your 
refrigerator.

•	 Do not overload your refrigerator so 
that the air circulation inside of it is not 
prevented.

•	 Do not install your refrigerator under direct 
sunlight or near heat emitting appliances 
such as ovens, dishwashers or radiators. 
Keep your refrigerator at least 30cm away 
from heat emitting sources and at least 
5cm from electrical ovens.

•	 Pay attention to keep your food in closed 
containers.

•	 For products with a freezer compartment; 
You can store maximum amount of 
food items in the freezer when you 
remove the shelf or drawer of the freezer. 
Energy consumption value stated for 
your refrigerator has been determined 
by removing freezer shelf or drawer and 
under maximum load. There is no harm 
to use a shelf or drawer according to the 
shapes and size of food to be frozen.

•	 Thawing frozen food in fridge 
compartment will both provide energy 
saving and preserve the food quality.
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Recommendations for the 
fresh food compartment
*optional

•	Do	not	allow	the	food	to	touch	
the temperature sensor in fresh food 
compartment. To allow the fresh food 
compartment keep its ideal storage 
temperature, sensor must not be hindered 
by food.
•	Do	not	place	hot	foods	in	the	product.

temperature
sensorfood

MILKjuiceetc.
temperature
sensor

temperature
sensorfood

MILKjuiceetc.
temperature
sensor
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3  Installation
B In case the information which are given 

in the user manual are not taken into 
account, manufacturer will not assume 
any liability for this.

Points to be paid attention 
to when the relocation of the 
refrigerator
1. Your refrigerator should be unplugged.
Before transportation of your refrigerator, it 
should be emptied and cleaned.

2. Before it is re-packaged, shelves, 
accessories, crisper, etc. inside your 
refrigerator should be fixed with adhesive tape 
and secured against impacts. Package should 
be bound with a thick tape or sound ropes 
and the transportation rules on the package 
should be strictly observed.

3. Original packaging and foam materials 
should be kept for future transportations or 
moving.

Before you start the 
refrigerator,

Check the following before you start to 
use your refrigerator:
1. Attach 2 plastic wedges as illustrated 
below. Plastic wedges are intended to 
keep the distance which will ensure the 
air circulation between your refrigerator 
and the wall. (The picture is drawn up as a 
representation and it is not identical with your 
product.)

2. Clean the interior of the refrigerator as 
recommended in the “Maintenance and 
cleaning” section.

3. Connect the plug of the refrigerator to the 
wall socket. When the fridge door is opened, 
fridge internal lamp will turn on.

4. When the compressor starts to operate, 
a sound will be heard. The liquid and gases 
sealed within the refrigeration system may also 
give rise to noise, even if the compressor is 
not running and this is quite normal. 

5. Front edges of the refrigerator may feel 
warm. This is normal. These areas are 
designed to be warm to avoid condensation.

Electrical connection
Connect your product to a grounded 

socket which is being protected by a fuse 
with the appropriate capacity.
Important:

The connection must be in compliance 
with national regulations.
•	 The power plug must be easily accessible 

after installation.

•	 Electrical safety of your refrigerator shall be 
guaranteed only if the earth system in your 
house complies with standards.

•	 The voltage stated on the label located at 
left inner side of your product should be 
equal to your network voltage.
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•	 Extension cables and multi plugs 
must not be used for connection.

B A damaged power cable must be 
replaced by a qualified electrician.

B Product must not be operated before it is 
repaired! There is the risk of electric shock!

Disposing of the packaging
The packing materials may be dangerous 

for children. Keep the packing materials out 
of the reach of children or dispose of them 
by classifying them in accordance with 
the waste instructions stated by your local 
authorities. Do not throw away with regular 
house waste, throw away on packaging 
pick up spots designated by the local 
authorities.

The packing of your refrigerator is 
produced from recyclable materials.

Disposing of your old 
refrigerator

Dispose of your old refrigerator without 
giving any harm to the environment.
•	 You may consult your authorized dealer 

or waste collection center of your 
municipality about the disposal of your 
refrigerator.

Before disposing of your refrigerator, cut 
out the electric plug and, if there are any 
locks on the door, make them inoperable in 
order to protect children against any danger.

Placing and Installation

A If the entrance door of the room where 
the refrigerator will be installed is not wide 
enough for the refrigerator to pass through, 
then call the authorized service to have 
them remove the doors of your refrigerator 
and pass it sideways through the door. 
1.  Install your refrigerator to a place that 
allows ease of use.

2. Keep your refrigerator away from heat 
sources, humid places and direct sunlight.

3. There must be appropriate air ventilation 
around your refrigerator in order to achieve 
an efficient operation. If the refrigerator is to 
be placed in a recess in the wall, there must 
be at least 5 cm distance with the ceiling 
and at least 5 cm with the wall. Do not place 
your product on the materials such as rug or 
carpet.

4. Place your refrigerator on an even floor 
surface to prevent jolts.



EN13

Adjusting the legs
If your refrigerator is unbalanced;
You can balance your refrigerator by 

turning its front legs as illustrated in the 
figure. The corner where the leg exists is 
lowered when you turn in the direction of 
black arrow and raised when you turn in 
the opposite direction. Taking help from 
someone to slightly lift the refrigerator will 
facilitate this process.

Changing the illumination 
lamp 

To change the Bulb/LED used for 
illumination of your refrigerator, call your 
Authorized Service.

Door Open Warning
(This feature is optional)
An audio warning signal will be given when 

the door of your product is left open for at 
least 1 minute. This warning will be muted 
when the door is closed or any of the display 
buttons (if any) are pressed.
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4  Preparation
•	 Your cooler/freezer should be installed at 

least 30 cm away from heat sources such 
as hobs, ovens, central heater and stoves 
and at least 5 cm away from electrical 
ovens and should not be located under 
direct sunlight.

•	 Please make sure that the interior of your 
cooler/freezer is cleaned thoroughly.

•	 If two coolers are to be installed side 
by side, there should be at least 2 cm 
distance between them.

•	 When you operate your cooler/freezer for 
the first time, please observe the following 
instructions during the initial six hours.

•	 Its door should not be opened frequently.

•	 It must be operated empty without placing 
any food in it.

•	 Do not unplug your cooler/freezer. 
If a power failure occurs out of your 
control, please see the warnings in 
the “Recommended solutions for the 
problems” section.

•	 This product has been designed to 
function at ambient temperatures up to 
43 °C (90 SDgrF). Even if the ambient 
temperature falls to -15 °C, frozen food 
in the freezer does not thaw thanks to its 
Advanced Electronic Temperature Control 
System. For the first installation, the 
product should NOT be placed under low 
ambient temperatures. This is because 
the freezer cannot go down to standard 
operation temperature. When reaching 
continuous operation, the product can be 
moved to another place. Thus, later you 
can place your product in the garage or 
an unheated room without the concern 
of causing frozen food to get rotten. 
However, it is likely that above mentioned 
low temperatures may cause the freezing 
of the food in the fridge compartment; 
thus, please consume the food items in 
the fridge in a controlled way as needed. 
When ambient temperature goes back to 
normal, you may change button setting 
according to your need. 

•	 If the ambient temperature is below 0°C, 
the food in fridge compartment will freeze. 
Therefore, we recommend not using the 
fridge compartment in such low ambient 
temperatures. You may continue to use 
the freezer compartment as usual.
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Indicator Panel
Indicator panels may vary depending on your product's model.

The Indicator panel aids in using your refrigerator with its audio and visual functions.
(in some models)

 

5  Using your refrigerator

1 7 3

45*62

1. Freezer Compartment Temperature 
Setting Indicator

2. Freezer Compartment Temperature 
Setting Button

3. Fridge Compartment Temperature 
Setting Indicator

4. Fridge Compartment Temperature 
Setting Button

5. Economy Mode Indicator
6. Ionizer Indicator
7. Error Status Indicator 
*optional

C Figures in this user manual are schematic and may not correspond exactly to you 
product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then 
it is valid for other models.
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1. Freezer Compartment Temperature 
Setting Indicator

Indicates the temperature set for freezer 
compartment.
2. Freezer Compartment Temperature 
Setting Button

Press this button to set the temperature of 
the freezer compartment to -18, -20, -22, 
-24, -18... respectively. Press this button to 
set the desired temperature for the freezer 
compartment.
3. Fridge Compartment Temperature 
Setting Indicator

Indicates the temperature set for Fridge 
compartment.
4. Fridge Compartment Temperature 
Setting Button

Press this button to set the temperature 
of the fridge compartment to 8, 6, 4, 2, 
8... respectively. Press this button to set 
the desired temperature for the fridge 
compartment.
5. Economy Mode Indicator

Indicates that the refrigerator is running in 
energy-efficient mode.
6- Ionizer Indicator 

Indicator light lights up continuously. 
This light indicates that your refrigerator is 
protected against the bacteria.
7. Error Status Indicator

If your refrigerator does not cool 
adequately or if there is a sensor failure, 
this indicator will be activated. When this 
indicator is active, Freezer Compartment 
Temperature indicator will display "e" and 
Fridge Compartment Temperature Indicator 
will display numbers such as "1,2,3…". 
These numbers on the indicator provide 
information about the error to the service 
personnel.
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1. Freezer Compartment Temperature 
Setting Button

2. Fridge Compartment Temperature Setting 
Button

3. Error Status Indicator

4. Key Lock indicator

5. Eco Extra Function Indicator

6. Eco Extra / Vacation Button

7. Vacation Function Indicator

8. Icematic Off Indicator (*in some models)

9. Economic Usage Indicator

10. Quick Fridge Function Indicator

11. Quick Fridge Function Button

12. Fridge Compartment Temperature Setting 
Indicator

13. Quick Freeze Function Button Icematic 
On-Off Button (3")

14. Freezer Compartment Temperature 
Setting Indicator

15. Quick Freeze Function Indicator

C Figures in this user manual are schematic and may not correspond exactly to you product. If 
the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other 
models.

*optional

15

14
1

2

3
4

5

13

12

11

10
9
8*

7

6
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1. Freezer Compartment Temperature 
Setting Button  

This function allows you to set the 
temperature of freezer compartment. Press 
this button to set the temperature of the 
freezer compartment to -18, -19, -20, -21 
-22, -23 and -24, respectively.
2. Fridge Compartment Temperature 
Setting Button

function allows you to set the fridge 
compartment’s temperature. Press this 
button to set the temperature of the fridge 
compartment to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 degrees, 
respectively.
3. Error Status Indicator

If your refrigerator does not cool 
adequately or if there is a sensor failure, 
this indicator will be activated. When this 
indicator is active, Freezer Compartment 
Temperature indicator will display "E" and 
Fridge Compartment Temperature Indicator 
will display numbers such as "1,2,3…". 
These numbers on the indicator provide 
information about the error to the service 
personnel.

When you place hot food into the freezer 
compartment or if you leave the door open 
for a long time, exclamation mark can 
illuminate for some time. This is not a failure; 
this warning will disappear when the food 
cools down.
4. Key Lock Indicator

Use this function if you do not want your 
refrigerator temperature setting changed. 
Press Fridge compartment temperature 
setting button and Freezer compartment 
temperature setting button simultaneously 
for a long time (3 sec) to activate this 
function.
5. Eco Extra Function Indicator

It indicates that the Eco-Extra function is 
active. 

If this function is active, your refrigerator 
will automatically detect the least usage 
periods and energy-efficient cooling will be 
performed during those times. Economy 
indicator will be active while energy-efficient 
cooling is performed. 

Press the relevant button again to 
deactivate this function.
6. Eco Extra/Vacation Button

Press this button briefly to activate the Eco 
Extra function. Press and hold this button 
for 3 sec. to activate the Vacation function. 
Press this button again to deactivate the 
selected function.
7. Vacation Function Indicator

Indicates that the vacation function is 
active. If this function is active, "- -" appears 
on the indicator of the fridge compartment 
and no cooling is performed in the fridge 
compartment. Other compartments will 
continue to be cooled in accordance with 
the temperature set for them.

Press the relevant button again to 
deactivate this function.
8. Icematic Off Indicator 

Icematic will not run when the indicator of 
this function is active.

 To activate the ice off function, you need 
to press and hold the quick freeze button 
for 3 seconds.
9. Economic Usage Indicator

Indicates that the refrigerator is running 
in energy-efficient mode. This indicator 
will be active if the Freezer Compartment 
temperature is set to -18 or the energy 
efficient cooling is being performed due to 
Eco-Extra function.
10. Quick Fridge Function Indicator

This symbol flashes in an animated style 
when the Quick Fridge function is active.
11. Quick Fridge Function Button

When you press the Quick Fridge button, 
the temperature of the compartment will be 
colder than the adjusted values. 

This function can be used for food placed 
in the fridge compartment and required to 
be cooled down rapidly.

If you want to cool large amounts of fresh 
food, it is recommended to activate this 
feature before putting the food into the 
fridge.

Quick Fridge indicator turns on when the 
Quick Fridge function is on. To cancel this 
function, press Quick Fridge button again.
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If you do not cancel it, Quick Fridge will 
cancel itself automatically after 4 hours or 
when the fridge compartment reaches to 
the required temperature.

This function is not recalled when power 
restores after a power failure.  
12. Fridge Compartment Temperature 
Setting Indicator  

Indicates the temperature set for the 
Fridge Compartment.
13. Quick Freeze Function Button  
Icematic On-Off Button (3")
Indicates the temperature set for the 
Freezer Compartment.

To stop ice formation, press Icematic on-
off button for 3 seconds. Water flow from 
water tank will stop when this function is 
selected. However, ice made previously can 
be taken from the Icematic. To restart ice 
formation, press Icematic on-off button for 
3 seconds.
14. Freezer Compartment Temperature 
Setting Indicator

Fast Freeze indicator turns on when the 
Fast Freeze function is active. To cancel 
this function, press Fast Freeze button 
again. Quick Freeze indicator will turn off 
and return to its normal settings. If you 
do not cancel it, Fast Freeze will cancel 
itself automatically after 8 hours or when 
the freezer compartment reaches to the 
required temperature.

If you want to freeze large amounts of 
fresh food, press the Fast Freeze button 
before putting the food into the freezer 
compartment. 

If you press the Fast Freeze button 
repeatedly with short intervals, the electronic 
circuit protection will be activated and the 
compressor will not start up immediately.

This function is not recalled when power 
restores after a power failure.  

15. Quick Freeze Function Indicator
This symbol flashes in an animated style 

when the Fast Freeze function is active.
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20
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21
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*8

14
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1. Freezer Compartment Temperature 
Setting Indicator

2. Freezer Compartment Temperature 
Setting Function

3. Quick Freeze Function Button Icematic 
On-Off Button (3")

4. Quick Freeze Function Indicator

5. Fridge Compartment Temperature Setting 
Indicator

6. Fridge Compartment Temperature Setting 
Function

7. Quick Fridge Function Button

8. Icematic Off Indicator (*in some models)

9. Eco-Fuzzy (Special Economic Usage) 
Function

10. Eco-Fuzzy (Special Economic Usage) 
Indicator

11. Vacation Function 

12. Vacation Function Indicator

13. Energy Efficiency Function

14. Energy Efficiency Indicator

15. Key Lock Function

16. Key Lock indicator

17. Economic Usage Indicator

18.  High Temperature/Error Warning Indicator

19. Ice Cream Mode Selection Function

20. Ice Cream Mode Selection Indicator

21.  Ice Cream Indicator

22. Quick Fridge Indicator

*optional
C Figures in this user manual are schematic and may not correspond exactly to you product. If 

the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other 
models.
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1. Freezer Compartment Temperature 
Indicator

Indicates the temperature set for Freezer 
Compartment.

2.Freezer Compartment Temperature 
Setting Function 

This function allows you to set the 
temperature of freezer compartment. Press 
this button to set the temperature of the 
freezer compartment to -18, -19, -20, -21 
-22, -23 and -24, respectively.

3. Quick Freeze Function Button  
Icematic On-Off Button (3”)
 Quick Freeze indicator is illuminated when 
the Quick Freeze function is active. To 
cancel this function, press Quick Freeze 
button again. Quick Freeze indicator will 
turn off and return to its normal settings. 
If you do not cancel it, Quick Freeze will 
cancel itself automatically after 4 hours or 
when the freezer compartment reaches 
the required temperature. If you want to 
freeze large amounts of fresh food, press 
the Quick Freeze button before putting the 
food into the freezer compartment. If you 
press the Quick Freeze button repeatedly 
with short intervals, the electronic circuit 
protection will be activated and the 
compressor will not start up immediately. 
This function is not recalled when power 
restores after a power failure!

4. Quick Freeze Function Indicator 
This symbol flashes in an animated style 

when the Quick Freeze function is active.

5. Fridge Compartment Temperature 
Setting Indicator

Indicates the temperature set for the 
Fridge Compartment.

6. Fridge Compartment Temperature 
Setting Function 

function allows you to set the fridge 
compartment’s temperature. Press this 
button to set the temperature of the fridge 
compartment to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 degrees, 
respectively.

7. Quick Fridge Function Button 
When you press the Quick Fridge button, 

the temperature of the compartment will 
be colder than the adjusted values. This 
function can be used for food required 
to be cooled down rapidly in the fridge 
compartment. If you want to cool large 
amounts of fresh food, it is recommended 
to activate this function before putting the 
food into the fridge. Quick Fridge indicator is 
illuminated when the Quick Fridge function 
is active. To cancel this function, press Quick 
Fridge button again. Quick Fridge indicator 
will turn off and return to its normal settings. 
If you do not cancel it, Quick Fridge function 
will cancel itself automatically after 2 hours 
or when the fridge compartment reaches 
the required temperature. 

This function is not recalled when power 
restores after a power failure.

8. Icematic Off Indicator
Icematic will not run when the indicator of 

this function is active.
To activate the ice off function, you need 

to press and hold the quick freeze button 
for 3 seconds.

9. Eco-Fuzzy (Special Economic 
Usage) Function 

When you press Eco-Fuzzy button, Eco 
Fuzzy Function will be activated and Eco-
Fuzzy Indicator will illuminate. Refrigerator 
will start operating in the most economic 
mode at least 6 hours later and the 
economic usage indicator will turn on when 
the function is active. To deactivate the Eco 
Fuzzy function, You need to press on the 
Eco-Fuzzy button again.
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10. Eco-Fuzzy (Special Economic 
Usage) Indicator

This symbol illuminates when the Eco-
Fuzzy Function is active.

11. Vacation Function
Press and hold Eco Fuzzy button for 3 

seconds to activate Vacation Function and 
illuminate Vacation Indicator. The cooling 
of Fridge Compartment is stopped and 
temperature of Fridge Compartment is fixed 
to 15 degrees to prevent bad odors. When 
this function is active, Fridge Compartment 
Temperature Indicator will not display 
the temperature. To deactivate Vacation 
Function, press and hold Eco-Fuzzy button 
for 3 seconds.

12. Vacation Function Indicator
This indicator illuminates when Vacation 

Function is active. 

13. Energy Saving Function
When you press Energy Efficiency button, 

Energy Efficiency Function will be activated 
and Energy Efficiency Indicator will illuminate. 
When Energy Efficiency Function is active, 
all indicators, except for Energy Efficiency 
Indicator, will turn off. This function will be 
deactivated when any button is pressed 
or door is opened; display indicators will 
return normal settings and Energy Efficiency 
Indicator will stay illuminated. If you do not 
press any button or open the door within 5 
minutes when Energy Efficiency Indicator is 
still illuminated, Energy Efficiency Function 
will be activated again and display indicators 
will turn off. If you press Energy Efficiency 
button when the function is not active but 
the indicator is still illuminated, this will 
deactivate Energy Efficiency function and 
turn off Energy Efficiency Indicator.

14. Energy Saving Indicator
This indicator illuminates when Energy 

Efficiency Function is selected.

15. Key Lock Function
When you press and hold Key Lock 

button for 3 seconds, Key Lock Function 
will be activated and Key Lock Indicator will 
illuminate. No button will operate when this 
function is active. Press and hold Key Lock 
button for 3 seconds again to deactivate 
this function. 

16. Key Lock Indicator
This indicator will illuminate when Key 

Lock Function is active.

17. Economic Usage Indicator
Economic Usage Indicator turns on when 

the Freezer Compartment is set to -18°C. 
When Quick Freeze or Quick Fridge is 
selected, Economic Usage Indicator will not 
illuminate.

18. High Temperature/Error Warning 
Indicator

This light illuminates during high 
temperature failures and error warnings.
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19. Ice Cream Mode Selection 
Function

When the Ice Cream button is pressed for 
3 seconds; it will flash.

 If this button is not pressed again in 30 
seconds, display will return to its previous 
view, Ice Cream mode selection indicators 
will turn off.

With every short press of the Ice Cream 
button, the number will increase by one.  

When the Ice Cream button is pressed 
again for 3 seconds, Ice Cream symbol 
on the display will turn on again. Thus, Ice 
Cream mode is selected and the number 
will turn on solid while the symbols on the 
left side will illuminate with animations. 

When the Ice Cream process is completed, 
the symbols start to flash and an audio 
warning is given. All Ice Cream symbols will 
turn off after this 5-minute warning. 

Just press the Ice Cream button briefly 
to terminate the audio warning; Ice Cream 
buttons will turn off too.

If the Ice Cream button is pressed briefly 
when the Ice Cream process is in progress, 
no change will take place on the display. 

When the Ice Cream Function is active, 
if a power cut occurs and then power is 
resumed again, Ice Cream process will be 
maintained from where it is interrupted.

If the Ice Cream function is tried to be 
activated when the freezer compartment is 
at a temperature higher than -10 °C, ‘E’ and 
the warning symbol on the display will flash 
for 30 seconds.  If the user presses the Ice 
Cream function selection button briefly (for 
3 seconds), display will return to its normal 
Ice Cream view, Ice Cream symbol and 
warning symbol will turn off.

20. Ice Cream Mode Selection 
Function

It shows the set Ice Cream mode.

21. Ice Cream Indicator
It turns on when the Ice Cream mode is 

activated.

22. Quick Fridge Indicator 
This symbol flashes in an animated style 

when the Quick Fridge function is active.
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Temperature setting button
Temperature Setting button allows you 

to make the temperature setting of your 
refrigerator.

Setting the temperature of 
your refrigerator

The overall temperature setting of your 
refrigerator is made by means of the 
temperature setting button on the right wall 
of the fridge compartment. This button has 
5 different temperature setting position. 
Select the position suitable to your needs.

Level number 1 shows when the fridge is 
at its hottest and the max position shows its 
coldest setting.

*Optional Dual cooling system
 Your refrigerator is equipped with two 

separate cooling systems to cool the 
fresh food compartment and freezer 
compartment. Thus, air in the fresh food 
compartment and freezer compartment 
do not get mixed. Thanks to these two 
separate cooling systems, cooling speed is 
much higher than other refrigerators. Odors 
in the compartments do not get mixed. 
Also additional power saving is provided 
since the automatic defrosting is performed 
individually.

C Figures in this user manual are schematic and may not correspond exactly to you product. If 
the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other 
models.

•	Hot	food	must	cool	down	to	the	room	
temperature before putting them in the 
refrigerator.

•	The	foodstuff	that	you	want	to	freeze	
must be fresh and in good quality.

•	Foodstuff	must	be	divided	into	portions	
according to the family’s daily or meal 
based consumption needs.

•	Foodstuff	must	be	packaged	in	an	
airtight manner to prevent them from 
drying even if they are going to be kept for 
a short time.

•	Materials	to	be	used	for	packagings	
must be resistant to cold and humidity 
and they must be airtight. The packaging 
material of the food must be at a sufficient 
thickness and durability. Otherwise the 
food hardened due to freezing may 
puncture the packaging. It is important for 
the packaging to be closed securely for 
safe storage of the food.
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•	Frozen	food	must	be	used	immediately	
after they are thawed and they should 
never be re-frozen.

•	Please	observe	the	following	instructions	
to obtain the best results.

1. If the fridge has a quick freeze function, 
activate the quick freeze function when 
you want to freeze the food.

2. Do not freeze too large quantities of 
food at one time. The quality of the food 
is best preserved when it is frozen right 
through to the core as quickly as possible.

3. Take special care not to mix already 
frozen food and fresh food.

4. Make sure raw foods are not in contact 
with cooked foods in the fridge.

F r e e z e r 
Compartment 
Setting

F r i d g e 
Compartment 
Setting

Remarks

-18°C 4°C This is the normal recommended setting.
-20, -22 or 

-24°C
4°C

These settings are recommended when the 
ambient temperature exceeds 30°C.

Quick Freeze 4°C
Use when you wish to freeze your food in a short 

time. If is recommended to be used to maintain the 
quality of meat and fish products.

-18°C or colder 2°C
If you think that your fridge compartment is not 

cold enough because of the hot conditions or 
frequent opening and closing of the door.

-18°C or colder Quick Fridge 

You can use it when your fridge compartment is 
overloaded or if you wish to cool down your food 
rapidly. It is recommended that you activate the 
quick freeze function 4-8 hours before placing the 
food.

Recommendations for 
preservation of frozen food
•	Pre-packed	commercially	frozen	food	
should be stored in accordance with the 
frozen food manufacturer's instructions in 
a frozen food storage compartment.

•	To	ensure	that	the	high	quality	supplied	
by the frozen food manufacturer and the 
food retailer is maintained, following points 
should be noted:

1.Put packages in the freezer as quickly as 
possible after purchase.

2.Ensure that contents of the package are 
labeled and dated.

3. Do not exceed "Use By", "Best Before" 
dates on the packaging.

Defrosting
The freezer compartment defrosts 

automatically.
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Placing the food

Freezer 
compartment 

shelves

Various frozen food 
such as meat, fish, ice 
cream, vegetables and 

etc.

Egg section Egg

Fridge 
compartment 

shelves

Food in pans, 
covered plates and 
closed containers

Door shelves 
of fridge 

compartment

Small and packaged 
food and drinks (such 
as milk, fruit juice and 

beer)

Crisper Vegetables and fruits

Freshzone 
compartment

Delicatessen 
products (cheese, 

butter, salami and etc.)

Deep-freeze information
Food must be frozen as rapidly as possible 

when they are put in the freezer in order to 
keep them in good quality. 

The TSE norm requires (according to 
certain measurement conditions) the 
refrigerator to freeze at least 4.5 kg of 
foodstuff at 32°C ambient temperature to 
-18°C or lower within 24 hours for every 
100-liters of freezer volume.

It is possible to preserve the food for a long 
time only at -18°C or lower temperatures. 

You can keep the freshness of food 
for many months (at -18°C or lower 
temperatures in the deep freeze).

WARNING! A 
•	Foodstuff	must	be	divided	into	portions	

according to the family’s daily or meal based 
consumption needs.
•	 Foodstuff	 must	 be	 packaged	 in	 an	

airtight manner to prevent them from drying 
even if they are going to be kept for a short 
time.

Materials necessary for packaging:
•	Cold	resistant	adhesive	tape
•	Self-adhesive	label
•	Rubber	rings
•	Pen
Materials to be used for packaging the 

foodstuff must be tear-proof and resistant 
to cold, humidity, dour, oils and acids.

Foodstuff to be frozen should not be 
allowed to come in contact with the 
previously frozen items to prevent their 
partial thawing.   Thawed out food must 
be consumed and must not be frozen again.

Egg section
You can place the egg section in any of the 

door shelves. If it is going to be placed in the 
body, the lower shelves are recommended 
due them being cooler. 

Never store eggs in the freezer 
compartment. 

Avoid direct contact between eggs and 
other foods.
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Description and cleaning of 
odor filter: 
*optional

Odor filter prevents unpleasant odor build-
up in your refrigerator.

Pull the cover into which the odor filter is 
installed downwards from the front section 
and remove as illustrated. Leave the filter 
under sunlight for one day. Filter will be 
cleaned during this time. Install the filter 
back to its place.

Odor filter must be cleaned once in a year.

Breakfast Compartment
Because products such as fish, red 

meat, chicken mean, and dairy products 
such as cheese, yoghurt and milk need 
to be kept in an ambient a few degrees 
cooler than the fridge compartment, it 
is recommended to store these goods 
in the breakfast compartment. It is not 
recommended to place fruit and vegetables 
in the breakfast compartment. Especially 
tomatoes, eggplants, zucchinis, cucumbers 
and lemons are sensitive to the cold. They 
should not be stored in the breakfast 
compartment.

You can increase the inner volume of 
your refrigerator by removing the breakfast 
compartment. 
1. Pull the compartment towards yourself 

until it rests and stops against the stopper.

2. Lift the front section and pull towards 
yourself to remove the compartment from 
its seating.
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Water Dispenser
*optional

Water dispenser is a very useful feature 
based on reaching cold water without 
opening the door of your refrigerator. As you 
will not have to open your refrigerator door 
frequently, you will have saved energy.
    

Filling the water dispenser's tank
Water tank filling reservoir is located inside 

the door rack. You can open the reservoir 
cover and fill it with potable water. And then, 
close the lid.

Using the water dispenser
Push the arm of the water dispenser 

with your glass. The dispenser will cease 
operating once you release the arm.

When operating the water dispenser, 
maximum flow can be obtained by pressing 
the arm fully. Please remember that the 
amount of flow from the dispenser is subject 
to the degree you press the arm.

As the level of the water in your glass/
container rises, slightly lessen the pressure 
on the arm to prevent the overspill. If you 
slightly press the arm, the water will drip; 
this is quite normal and not a failure.
        

Warning!
•		 Do	not	fill	the	water	tank	with	any	liquid	

other than water, such as fruit juices, 
milk, carbonated beverages or alcoholic 
drinks which are not suitable to use in 
the water dispenser. Water dispenser will 
be irreparably damaged if these kinds of 
liquids are used. Warranty does not cover 
such usages. Some chemical substances 
and additives contained in these kinds of 
drinks/liquids may damage the water tank 
and its materials. 
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•		 Use	clean	drinking	water	only.	

•		 Capacity	of	the	water	tank	is	3	liters;	do	
not overfill. 

•		 Push	the	arm	of	the	water	dispenser	with	
a rigid glass. If you are using disposable 
plastic glasses, push the arm with your 
fingers from behind the glass. 

Cleaning the water tank 
•	 Remove	the	water	filling	reservoir	inside	

the door rack.

•	 Remove	the	door	rack	by	holding	from	
both sides.

•	 Grab	the	water	tank	from	both	sides	and	
remove it with an angle of 45°C.

•	 Clean	the	water	tank	by	removing	its	lid.

Important:
Components of the water tank and 

water dispenser should not be washed in 
dishwasher.
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Water tray
Water that dripped while using the water 

dispenser accumulates in the spillage tray. 
Take out the plastic strainer as shown in 

the figure.
With a clean and dry cloth, remove the 

water that has accumulated.

Sliding storage container
*optional

This accessory is designed to increase the 
usage volume of the door shelves. It allows 
you to easily place the tall bottles, jars and 
tins to the lower bottle shelf thanks to its 
ability to move right or left.

(The illustrated figure is only an example 
and does not match exactly with your 
product.)

Blue light
*optional

 Foodstuff stored in the crispers that are 
enlightened with a blue light continue their 
photosynthesis by means of the wavelength 
effect of blue light and thus, preserve 
their freshness and increase their vitamin 
content.
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Rotary storage container
(in some models)

Sliding body shelf can be moved to left 
or right in order to allow you place the tall 
bottles, jars or boxes to the lower shelf (Fig. 
1)

You can reach the food that you have 
placed into the shelf by grabbing and 
turning it from its right edge (Fig.2).

When you want to load or remove it to 
clean, turn it by 90 degrees, raise it up and 
pull towards yourself (Fig. 3-4).

3

1

2

4
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Auto Icematic 
*optional

The Auto Icematic allows you to make ice 
in the fridge easily. Remove the water tank 
in the fridge compartment, fill it wilt water 
and install it back to obtain ice from the 
Icematic.

First ice cubes will be ready in approximately 
2 hours in the Icematic drawer located in 
the freezer compartment. 

If you fill the water tank completely, you will 
be able to obtain approximately 60-70 ice 
cubes. 

Change the water in water tank if it has 
waited around 2-3 weeks.

Note: For the products having automatic 
Icematic, sound may be heard during ice 
pouring. This sound is normal and does not 
signal any error.
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Icematic and ice storage 
container
*optional
Using the Icematic

Fill the Icematic with water and place it into 
its seat. Your ice will be ready approximately 
in two hours. Do not remove the Icematic 
from its seating to take ice. 

Turn the knobs on the ice reservoirs 
clockwise by 90 degrees. 

Ice cubes in the reservoirs will fall down 
into the ice storage container below. 

You may take out the ice storage container 
and serve the ice cubes. 

If you wish, you may keep the ice cubes in 
the ice storage container.
Ice storage container 

Ice storage container is only intended for 
accumulating the ice cubes. Do not put 
water in it. Otherwise, it will break.



EN34

Making ice
*optional

Fill the ice container with water and place 
it into the freezer compartment. Your ice will 
be ready approximately in two hours.

You can remove the ice in the ice container 
by removing it from the freezer and twisting 
it.

Humidity-controlled crisper 
(Ever Fresh)
*optional

Humidity rates of the vegetables and fruit 
are kept under control with the feature of 
humidity-controlled crisper and the food is 
ensured to stay fresh for longer. 

Humidity setting slides which are located 
at the front of the crisper cover make 
sure that the humidity level in the crisper 
is controlled depending on the vegetable 
and fruit contained in the crisper. Keep 
the fruit such as orange, lemon, grapefruit, 
avocado, pineapple (uncut), quince and the 
vegetables such as onion, garlic and potato 
at a low level of humidity. Vegetables and 
fruit apart from these should be kept at a 
high level of humidity in order to reduce the 
humidity loss and extend their shelf life. If 
condensation is observed on the surface of 
the crisper when the crisper is overloaded 
with leafy vegetables with large surfaces or 
vegetables such as cucumber that loses its 
humidity quickly, then open the slide flaps. 

The position in which the openings are 
fully open is the low humidity position. When 
it is closed, it is at high level of humidity.

open

closed
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Never block the air vents which are located 
in front of the slide flaps on the front side of 
the crisper cover.

To prevent condensation, vegetables 
should be avoided to contact the ceiling 
of the crisper as much as possible and the 
ceiling openings should not be blocked. 

Place the leafy vegetables such as lettuce, 
spinach and the vegetables which are 
sensitive to humidity loss, in a horizontal 
manner as much as possible inside the 
crisper, not on their roots in a vertical 
position.

Never leave the vegetables inside the 
crisper in their bags. If the vegetables are 
left inside their bags, this will cause them 
to decompose in a short period of time. 
When a high level of humidity is set, your 
vegetables keep their humidity content and 
can be preserved for a reasonable period of 
time without needing to leave them inside 
their bags. In case contacting with other 
vegetables is not preferred for hygiene 
concerns, use a perforated paper, foam and 
other similar packaging materials instead of 
a bag.

While the vegetables are being placed, 
specific gravity of the vegetables should be 
taken into consideration. Heavy and hard 
vegetables should be put at the bottom 
of the crisper and the lightweight and soft 
vegetables should be placed over.

Do not place together the pear, apricot, 
peach, etc. and apple in particular which 
have a high level of generation of ethylene 
gas in the same crisper with the other 
vegetables and fruit. The ethylene gas which 
is emitted by these fruit may cause the other 
fruit to ripen faster and decompose in a 
shorter time.

Do not take the crisper main body out 
of the refrigerator apart from the drawers 
unless you have to, and call for technical 
service if necessary. Before removing the 
crisper main body from its place, wipe and 
clean it with a wet piece of cloth. 
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Ice-cream machine
*optional
•	 Open	the	freezer	compartment	of	the	

refrigerator,

•	 Push	and	release	open	the	cover	of	the	
ice-cream making compartment in the 
freezer compartment,

•	 Place	the	fresh	freeze	tray	inside	the	base	
cover and slide it into the highest shelf 
inside the compartment,

•	 Take	the	ice-cream	mix	which	is	cooled	
to room temperature to the ice-cream 
making container,

•	 The	ice-cream	mix	which	will	be	placed	in	
the ice cream boxes must not exceed the 
amount stated in the ice cream recipes. If 
more ice cream mix is placed in the boxes 
than indicated in the recipe, it will overflow.

•	 Place	the	container	into	the	housing	at	the	
bottom of the compartment towards the 
left side.

•	 Turn	the	container	to	the	right	side	and	
lock it into its place.
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•	 Close	the	cover	of	the	ice-making	
compartment, push and release to lock it.

•	 Close	the	door	of	the	freezer	
compartment.

C You can determine the ice cream 
mode from the ice cream recipe 
book.

C Set the ice cream mode depending 
on the ice cream type from the 
display on the door.

C Do not wash the ice cream making 
container in the dishwasher.

C During the ice cream making process, 
the fridge, depending on the current 
working conditions, will work with a 
slight noise for a while.
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6  Maintenance and cleaning
A Never use gasoline, benzene or similar 

substances for cleaning purposes.

B We recommend that you unplug the 
appliance before cleaning.

B Never use any sharp abrasive instrument, 
soap, household cleaner, detergent and 
wax polish for cleaning.

C Use lukewarm water to clean the cabinet 
of your refrigerator and wipe it dry.

C Use a damp cloth wrung out in a solution 
of one teaspoon of bicarbonate of soda to 
one pint of water to clean the interior and 
wipe it dry.

B Make sure that no water enters the lamp 
housing and other electrical items.

B If your refrigerator is not going to be used 
for a long period of time, unplug the power 
cable, remove all food, clean it and leave 
the door ajar.

C Check door seals regularly to ensure they 
are clean and free from food particles.

A To remove door racks, remove all the 
contents and then simply push the door 
rack upwards from the base.

ANever use cleaning agents or water 
that contain chlorine to clean the outer 
surfaces and chromium coated parts of 
the product. Chlorine causes corrosion on 
such metal surfaces.

Protection of plastic 
surfaces 

C Do not put the liquid oils or oil-cooked 
meals in your refrigerator in unsealed 
containers as they damage the plastic 
surfaces of your refrigerator. In case of 
spilling or smearing oil on the plastic 
surfaces, clean and rinse the relevant part 
of the surface at once with warm water.
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7  Troubleshooting
Please review this list before calling the service. It will save your time and money. This list 

includes frequent complaints that are not arising from defective workmanship or material 
usage. Some of the features described here may not exist in your product.

The refrigerator does not operate. 
•	 The plug is not inserted into the socket correctly. >>>Insert the plug into the socket 

securely.

•	 The fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main fuse have blown 
out. >>>Check the fuse.

Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, COOL 
CONTROL and FLEXI ZONE).
•	 Ambient is very cold. >>>Do not install the refrigerator in places where the temperature 

falls below 10 °C.

•	 Door has been opened frequently. >>>Do not open and close the door of refrigerator 
frequently.

•	 Ambient is very humid. >>>Do not install your refrigerator into highly humid places.

•	 Food containing liquid is stored in open containers. >>>Do not store food with liquid 
content in open containers.

•	 Door of the refrigerator is left ajar. >>>Close the door of the refrigerator.

•	 Thermostat is set to a very cold level. >>>Set the thermostat to a suitable level.
•	 Compressor is not running
•	 Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power failures or plug-

out plug-ins as the refrigerant pressure in the cooling system of the refrigerator has not 
been balanced yet. The refrigerator will start running approximately after 6 minutes. Please 
call the service if the refrigerator does not startup at the end of this period.

•	 The fridge is in defrost cycle. >>>This is normal for a full-automatically defrosting 
refrigerator. Defrosting cycle occurs periodically.

•	 The refrigerator is not plugged into the socket. >>>Make sure that the plug is fit into the 
socket.

•	 Temperature settings are not made correctly. >>>Select the suitable temperature value.

•	 There is a power outage. >>>Refrigerator returns to normal operation when the power 
restores.

The operation noise increases when the refrigerator is running.
•	 The operating performance of the refrigerator may change due to the changes in the 

ambient temperature. It is normal and not a fault.
The refrigerator is running frequently or for a long time.
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•	 New product may be wider than the previous one. Larger refrigerators operate for a longer 
period of time.

•	 The room temperature may be high. >>>It is normal that the product operates for longer 
periods in hot ambient.

•	 The refrigerator might be plugged in recently or might be loaded with food. >>>When the 
refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take longer for it to attain the set 
temperature. This is normal.

•	 Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not put hot 
food into the refrigerator.

•	 Doors might be opened frequently or left ajar for a long time. >>>The warm air that has 
entered into the refrigerator causes the refrigerator to run for longer periods. Do not open 
the doors frequently.

•	 Freezer or fridge compartment door might be left ajar. >>>Check if the doors are closed 
completely.

•	 The refrigerator is adjusted to a very low temperature. >>>Adjust the refrigerator 
temperature to a warmer degree and wait until the temperature is achieved.

•	 Door seal of the fridge or freezer may be soiled, worn out, broken or not properly seated. 
>>>Clean or replace the seal. Damaged/broken seal causes the refrigerator to run for a 
longer period of time in order to maintain the current temperature.

Freezer temperature is very low while the fridge temperature is sufficient.
•	 The freezer temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the freezer temperature 

to a warmer degree and check.
Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient.

•	 The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge temperature to 
a warmer degree and check.

Food kept in the fridge compartment drawers is frozen.

•	 The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge temperature 
to a lower value and check.

Temperature in the fridge or freezer is very high.
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•	 The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Fridge compartment 
temperature setting has an effect on the temperature of the freezer. Change the 
temperatures of the fridge or freezer and wait until the relevant compartments attain a 
sufficient temperature.

•	 Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the doors 
frequently.

•	 Door is ajar. >>>Close the door completely.

•	 The refrigerator is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal. When the 
refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take longer for it to attain the set 
temperature.

•	 Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not put hot 
food into the refrigerator.

•	 Vibrations or noise.
•	 The floor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved slowly, balance it 

by adjusting its feet. Also make sure that the floor is strong enough to carry the refrigerator, 
and level.

•	 The items put onto the refrigerator may cause noise. >>>Remove the items on top of the 
refrigerator.

There are noises coming from the refrigerator like liquid flowing, spraying, etc.

•	 Liquid and gas flows occur in accordance with the operating principles of your refrigerator. 
It is normal and not a fault.

Whistle comes from the refrigerator.
•	 Fans are used in order to cool the refrigerator. It is normal and not a fault.

Condensation on the inner walls of refrigerator.
•	 Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not a fault. 

•	 Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the doors 
frequently. Close them if they are open.

•	 Door is ajar. >>>Close the door completely.
Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors.

•	 There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather. When the humidity 
is less, condensation will disappear.

Bad odour inside the refrigerator.
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•	 No regular cleaning is performed. >>>Clean the inside of the refrigerator regularly with a 
sponge, lukewarm water or carbonate dissolved in water.

•	 Some containers or package materials may cause the smell. >>>Use a different container 
or different brand packaging material.

•	 Food is put into the refrigerator in uncovered containers. >>>Keep the food in closed 
containers. Microorganisms spreading out from uncovered containers can cause 
unpleasant odours.

•	 Remove the foods that have expired best before dates and spoiled from the refrigerator.
The door is not closing.

•	 Food packages are preventing the door from closing. >>>Replace the packages that are 
obstructing the door.

•	 The refrigerator is not completely even on the floor. >>>Adjust the feet to balance the 
refrigerator.

•	 The floor is not level or strong. >>>Make sure that the floor is level and capable to carry the 
refrigerator.

Crispers are stuck.

•	 The food is touching the ceiling of the drawer. >>>Rearrange food in the drawer.
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โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อน
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตในโรงงานอันทันสมัยและตรวจสอบภายใต้ขั้นตอนการ

ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดมากที่สุด จะให้บริการแก่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้งานทั้งหมดอย่างระมัดระวังก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้และเก็บรักษา

ไว้สาหรับอ้างอิงต่อไป ถ้าคุณมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่บุคคลอื่น โปรดมอบคู่มือเล่มนี้ให้ด้วยเช่น
เดียวกัน

คู่มือผู้ใช้นี้จะช่วยคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด
• อ่านคูม่อืเล่มนีก่้อนตดิตัง้และใช้งานผลติภณัฑ์
• ท�าให้แน่ใจว่าคณุได้อ่านข้อแนะน�าด้านความปลอดภยั
• เกบ็รกัษาคูม่อืในสถานทีท่ีส่ามารถเข้าถงึได้ง่ายเมือ่คณุต้องการมนัภายหลงั 
• อ่านเอกสารอืน่ๆ ทีม่าพร้อมกบัผลติภณัฑ์ด้วยเหมอืนกนั

โปรดระลึกว่าคู่มือผูัใช้เล่มนี้มีผลกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆ ของเราด้วย ความแตกต่างของแต่ละรุ้นจะ
บ่งชี้ไว้ในคู่มือ 

การอธิบายสัญลักษณ์
ตลอดทั้งคู่มือเล่มนี้สัญลักษณ์ที่ใช้ได้แก่:
Cเคลด็ลบัข้อมลูส�าคญัทีม่ปีระโยชน์

Aการเตอืนต่อสภาวะอนัตรายต่อชวีติและทรพัย์สนิ

Bการเตอืนต่อแรงดนัไฟฟ้า
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1  ตู้เย็นของคุณ 

C *ตวัเลอืก: รปูทีแ่สดงในคูม่อืผูใ้ช้เป็นแผนภาพและอาจจะไม่เหมอืนกนัโดยตรงกบัผลติภณัฑ์ของ
คณุ ถ้าชิน้ส่วนทีส่นใจไม่ได้ประกอบในผลติภณัฑ์ของคณุแล้ว อาจจะมอียูใ่นรุน่อืน่

1

4*
3

17

*16
18

2*

16

5*

*6

*6

*6

*8

*7

9

*10

*12
11

*14
*13

*13

*15

*19

*20
*21

*23
22

24

25

1. ชัน้วางทีป่ระตขูองส่วนแช่แขง็ 
2. ตวับ่งชีก้ารตัง้ค่าอณุหภมูิ
3. ส่วนส�าหรบัวางไข่
4. ถงัเตมิของเครือ่งจ่ายน�า้
5. ถกักกัของเครือ่งจ่ายน�า้
6. ชัน้วางทีป่ระตขูองส่วนแช่เยน็
7. ภาชนะบรรจแุบบเลือ่นได้และแบบหมนุได้ 
8. ไฟสฟ้ีา
9. ขาตัง้แบบปรบัได้
10. ช่องแช่ผกั
11. ฝาครอบช่องแช่ผกั
12. ช่องแช่อาหารเช้า
13. กญุแจ

14. ชัน้วางขวด
15. ตวักรองกลิน่
16. ชัน้วางท�าจากแก้วของส่วนแช่เยน็
17. แก้วให้ความสว่าง
18. ใบพดัลม
19. ถงัน�า้ส�าหรบัการท�าความเยน็อตัโนมตัิ
20. ถาดน�า้แขง็
21. ภาชนะบรรจนุ�า้แขง็ 
22. ชัน้วางท�าจากแก้วของช่องแช่แขง็
23. เครือ่งท�าไอศครมี / ช่องแช่แขง็รวดเรว็
24. ช่องแช่แขง็
25. ช่องแช่เยน็
*ตัวเลือก



TW4

2  การเตือนด้านความปลอดภัยที่ส�าคัญ
โปรดทบทวนข้อมูลต่อไป

นี้ การไม่ปฏิบัติตามข้อมูลที่
สังเกตได้ในคู่มือนี้อาจเป็น
สาเหตุของความเสียหายต่อ
วัสดุ มิฉะนั้น การรับประกัน
ทั้งหมดและการรับรองที่ไว้
วางใจได้จะไม่มีผล
อ า ยุ ก า ร ใ ช ้ ง า น ข อ ง

ผลิตภัณฑ์นี้คือ 10 ปี ใน
ระหว่างช่วงเวลานี้ ชิ้นส่วน
อะไหล ่ดั้ ง เดิมจะมีพร ้อม
ส� า ห รั บ ก า ร ท� า ง า น ข อ ว
ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
การใช้งานที่ตั้งใจ

 ผลติภณัฑ์นีต้ัง้ใจส�าหรบั
การใช้

• ในร่มอาคารและในพืน้ที่
ปิด เช่น บ้านเรอืน

• ในสภาพแวดล้อมการ
ท�างานทีปิ่ด เช่นห้องเกบ็
ของและส�านกังาน

• ในพืน้ทพีกัอาศยัทีปิ่ด เช่น 
บ้าน โรงแรม อพาร์เมนต์ 

• ไม่ควรน�าไปใช้กลางแจ้ง

 ความปลอดภัยทั่วไป

• เมือ่คุณุต้องการคดัแยก
ขยะหรอืท�าลายขยะ
ผลติภณัฑ์นี ้เราขอแนะน�า
ให้คณุปรกึษากบัหน่วยงาน
บรกิารทีม่อี�านาจเพือ่ทีจ่ะ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัข้อมลูทีต้่อ
งการแฃะองค์กรทีม่อี�านาจ

• ปรกึษากบัหน่วยบรกิารที่
มอี�านาจของคณุส�าหรบั
ค�าถามและปัญหาทัง้หมด
ทีเ่กีย่วข้องกบัตูเ้ยน็ ห้าม
ดดัแปลงแก้ไขหรอืปล่อย
ให้บคุคลใดดดัแปลงแก้ไข
ต่อตูเ้ยน็โดยไม่ได้แจ้่งให้
หน่วยงานบรกิารทีม่อี�านาจ
รบัทราบ

• ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่ช่ีอง
แข่แขง็ ห้ามกนิไอศครมี
โคนและก้อนน�า้แขง็ทนัที่
หลงัจากคณุน�าออกมาจาก
ช่องแชแขง็แล้ว! (นีอ่าจ
ท�าให้น�า้แข้งกดัปากคณุ
ได้) 

• ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่ช่ีอง
แช่แขง็ ห้ามวางขวดและ
เครือ่งดืม่กระป๋องในช่อล
แช่แขง็ มฉิะนัน้แล้ว อาจ
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เกดิการระเบดิได้ 
• ห้ามสมัผสัอาการแช่แขง็

ด้วยมอื อาหารอาจตดิมอื
มาได้ 

• ถอดปลัก๊ไฟของตูเ้ยน็ออก
ก่อนท�าความสะอาดหรอื
ละลายน�า้แขง็

• ไอและการท�าความสะอาด
ด้วยไอไม่ควรน�ามาใช้ใน
การท�าความสะอาดและ
กระบวนการละลายน�า้แขง็
ของตูเ้ยน็ของคณุ ในกรณี
ดงักล่าว ไออาจจะสมัผสักบั
ชิน้ส่วนทางไฟฟ้าและเป็น
สาเหตขุองไฟฟ้าลดัวงจร
หรอืไฟดดูได้ 

• ห้ามใช้งานชิน้ส่วนบนตวัตู้
เยน็ เช่น ประต ูส�าหรบัการ
รองรบัหรอืปีนขึน้ 

• ห้ามใช้อปุกรณ์ทางไฟฟ้า
ภายในตูเ้ยน็

• อย่าท�าให้ชิน้ส่วนเสยีหาย
เมือ่สารท�าความเยน็ก�าลงั
หมนุเวยีนด้วยเครือ่งมอื
เจาะหรอืตดั สารท�าความ
เยน็อาจจะไหลพลุง่ออกเมือ่
ช่องก๊าซของตวัระเหยเป็น
ไอ ทีส่่วนขยายของท่อหรอื

ผวิเคลอืบถกูเจาะท�าให้แพ้
ระคายเคอืงและดวงตาได้
รบับาดเจบ็ได้

• อย่าปิดคลมุหรอืกัน้รทูาง
ไหลระบายอากาศบนตูเ้ยน็
ด้วยวสัดใุดๆ

• อปุกรณ์ทางไฟฟ้าจะต้อง
ได้รลัการซ่อมแซมโดย
บคุคลทีไ่ด้รบัการรบัรอง
เท่านัน้ การซ่อมแซมที่
กระท�าโดยบคุคลทีไ่ม่มี
ความสามารถจะท�าให้เกดิ
ความเสีย่งกบัผูใ้ช้งาน 

• ในกรณ๊ของความผดิพลาด
ใดๆ หรอืในระหว่างการ
บ�ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซม
นัน้ ให้ถอดการเชือ่มต่อตู้
เยน็ของคณุจากแหล่งจ่าย
ไฟหลกัทัง้โดยการปิดฟิวส์
ทีเ่กีย่วข้องหรอืถอดปลัก๊
ของตูเ้ยน็ 

• ห้ามดงึทีส่ายไฟเวลาดงึ
ปลัก๊ไฟออก 

• วางเครือ่งดืม่โดยให้มัน่ใจ
ว่าได้ปิดสนทิและวางใน
แนวตัง้ 

• ห้ามเกบ็กระป๋องสเปรย์ที่
บรรจดุ้วยสารตดิไฟได้หรอื
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ระเบดิได้ไว้ในตูเ้ยน็
• ห้ามใช้อปุกรณ์ทางกลหรอื

วธิกีารอืน่ๆ ในการเร่งการ
ละลายน�า้แขง็นอกเหนอื
จากทีแ่นะน�าโดยผูผ้ลติ

• ผลติภณัฑ์นีไ้ม่ได้ตัง้ใจ
ให้ใช้โดยบคุคลทีล่กัษณะ
ทางกายภาพ ประสาท
สมัผสัหรอือารมณ์ผดิปกติ
หรอืไม่ได้เรยีนรูห้รอืไม่มี
ประสบการณ์ (รวมทัง้เดก็
เลก็) ถ้าพกวเขาเหล่านัน้ไม่
ได้มกีารดแูลโดยบคุคลทีจ่ะ
รบัผดิชอบความปลอดภยั
ของพวกเขาได้หรอืคนทีจ่ะ
แนะน�าการใช้งานแก่พวก
เขาได้

• ห้ามใช้งานผลติภณัฑ์ทีไ่ด้
รบัความเสยีหาย ปรกึษา
กบัตวัแทนให้บรกิารถ้ามี
ปัญหาข้อกงัวล

• ความปลอดภยัทางไฟฟ้า
ของตูเ้ยน็ของคณุจะได้รบั
การรบัประกนัเมือ่ระบบ
สายดนิในบ้านของคณุเป็น
ไปตามมาตรฐานเท่านัน้

• การให้ผลติภณัฑ์ได้รบัฝน 
หมิะและลมจะเป็นอนัตราย

กบัความปลอดภยัทาง
ไฟฟ้าของตูเ้ยน็ได้

• ตดิต่อกบัผูใ้ห้บรกิารทไีด้
รบัการรบัรองเมือ่มคีวาม
เสยีหายของสายไฟเกดิขึน้
เพือ่หลกีเลีย่งอนัตราย

• ห้ามเสยีบปลัก๊ของตูเ้ยน็
เข้ากบัเต้าเสยีบทีผ่นงัใน
ระหว่างการตดิตัง้ มฉิะนัน้ 
จะมคีวามเสีย่งของการตาย
หรอืบาดเจบ็สาหสัเกดิขึน้

• ตูเ้ยน็นีม้คีวามตัง้ใจส�าหรบั
การใช้เพือ่เกบ็รกัษาอาหาร
เท่านัน้ จะต้องไม่ใช้งาน
เพือ่วตัถปุระสงค์อืน่

• ฉลากข้อก�าหนดทาง
เทคนคิจะตดิอยูบ่นผนงั
ด้านซ้ายมอืด้านในของตู้
เยน็

• ห้ามเชือ่มต่อตูเ้ยน็ของคณุ
กบัระบบประหยดัไฟฟ้า มนั
อาจท�าความเสยีหายแก่ตู้
เยน็ได้

• ถ้ามแีสงสฟ้ีาสว่างขึน้ใน
ตูเ้ยน็ ห้ามมองทีแ่สงด้วย
เครือ่งมอืทางด้านสายตา

• ส�าหรบัตูเ้ยน็ทีค่วบคมุการ
ท�างานแบบแมนวล ให้รอ
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อย่างน้อย 5 นาทใีนการ
เริม่การท�างานหลงัจาก
ไฟฟ้าดบั

• คูม่อืการท�างานนีค้วรจะส่ง
ต่อให้กบัเจ้าของใหม่เมือ่
ยกตูเ้ยน็ให้กบับคุคลอืน่

• หลกัเลีย่งสาเหตขุองความ
เสยีหายบนสายไฟเมือ่
ท�าการเคลือ่นย้ายตูเ้ยน็ 
สายไฟทีค่ดงออาจเป็น
สาเหตขุองไฟไหม้ได้ ห้าม
วางวตัถหุนกัทบับนสายไฟ 

• ห้ามสมัผสักบัปลัก๊ไฟด้วย
มอืเปียกเมือ่เสยีบปลัก๊ตูเ้ยน็

• ห้ามเสยีบปลัก๊ตูเ้ยน็ถ้า
เต้าเสยีบทีผ่นงัหลวม

• ห้ามพ่นน�า้บนชิน้ส่วนด้าน
ในและด้านนอกของตูเ้ยน็
เพือ่ความปลอดภยั

• ห้ามพ่นสารทีป่ระกอบด้วย
ก๊าซตดิไฟได้ เช่น ก๊าซโพร
เพนใกล้กบัตูเ้ยน็เพือ่หลกี
เลีย่งความเสีย่งของไฟไหม้
และการระเบดิ

• ห้ามวางภาชนะบรรจทุีเ่ตมิ
น�า้ไว้ด้านบนสดุของตูเ้ยน็ 
ในกรณนี�า้หก อาจเป็น
สาเหตขุองไฟฟ้าดดูได้

• ห้ามใส่อาหารเข้าไปมาก
เกนิทีร่องรบัได้ ถ้าใส่มาก
เกนิไป รายการอาหารอาจ
จะตกลงมาและท�าอนัตราย
ต่อคณุและท�าความเสยีหาย
แก่ตูเ้ยน็เมือ่คณุเปิดประตตูู้
เยน็ได้ 

• ห้ามวางวตัถใุดๆ บนด้าน
บนของตูเ้ยน็ มฉิะนัน้ วตัถุ
นัน้อาจจะตกลงมาเมือ่คณุ
เปิดหรอืปิดประตขูองตูเ้ยน็

• เนือ่งจากวตัถบุางรายการ
ต้องการอณุหภมูทิีแ่ม่นย�า 
เช่นวคัซนี ยาทีอ่่อนไหวต่อ
ความร้อนและวสัดทุางการ
แพทย์ ฯลฯ ควรจะไม่น�ามา
เกบ็ไว้ในตูเ้ยน็

• ถ้าไมได้ใช้ตูเ้ยน็เป็นเวลา
นานแล้ว ควรจะถอดปลัก๊
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ออก ปัญหาทีเ่ป็นไปได้ของ
สายไฟคอือาจเกดิไฟไหม้
ได้

• ขาเสยีบของปลัก๊ควร
ท�าความสะอาดด้วยผ้าแห้ง 
มฉิะนัน้แล้ว อาจเป็นสาเหตุ
ของไฟไหม้ได้

• ตูเ้ยน็อาจจะเคลือ่นย้าย
ต�าแหน่งถ้าขาแบบปรบัตัง้
ได้ไม่ยดึแน่นอย่างเหมาะ
สมบนพืน้ การยดึแน่น
อย่างเหมาะสมของขาตัง้
แบบปรบัระดบัได้บนพืน้
จะป้องกนัการเคลือ่นย้าย
ต�าแหน่งของตูเ้ยน็ได้

• เมือ่ขนย้ายโดยการจบัตู้
เยน็ไป ห้ามจบัทีด้่ามจบั
ของประต ูมฉิะนัน้ อาจเกดิ
การหลดุออก

• เมือ่คณุจะต้องวางตูเ้ยน็ตดิ
กบัตูเ้ยน็อกีตวัหรอืเครือ่ง
แช่แขง็ ระยะห่างระหว่างตู้
เยน็จะต้องเป็นอย่างน้อย 8 
ซม. มฉิะนัน้ ผนงัด้านข้าง
ทีต่ดิกนัอาจจะเกดิความชืน้
ได้

ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีเครื่องจ่ายน�้า
• เพือ่ทีจ่ะท�างานวงจรของ

น�า้ของตูเ้ยน็ให้สม�า่เสมอ
ราบเรยีบ แรงดนัหลกัของ
น�า้จะต้องอยูร่ะหว่าง 1-8 
บาร์ ส�าหรบัสภาวะทีเ่มือ่
แรงดนัหลกัของน�า้เกนิกว่า 
5 บาร์จะต้องใช้อปุกรณ์
ปรบัแรงดนัช่วย ถ้าแรงดนั
ของน�า้เกนิกว่า 8 บาร์แล้ว 
วงจรน�า้ของตูเ้ยน็ควรจะไม่
เชือ่มต่อเข้ากบัท่อน�า้หลกั 
ถ้าคณุขาดความรูเ้กีย่วกบั
การวดัแรงดนัน�า้ของท่อ
หลกั โปรดค้นหาคนทีม่ี
อาชพีด้านนีม้าสนบัสนนุ 
โดยใช่น�า้เพือ่ดืม่เท่านัน้

• ใช้น�า้ทีบ่รสิทุธิส์�าหรบัดืม่
เท่านัน้

ความปลอดภัยของเด็ก
• ถ้าประตถูกูลอ็คไว้ กญุแจจะต้องเกบ็ให้ห่าง

จากการเอือ้มถงึของเดก็
• เดก็เลก็จะต้องได้รบัการควบคมุดแูลเพือ่

ป้องกนัการเล่นกบัผลติภณัฑ์
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การสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็ค
ทรอนิกส์ (WEEE) และการ
คัดยแกขนะของผลิตภัณฑ์: 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ นี้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม
ข้อก�าหนดของ EU WEEE  
Directive (2012/19/EU) 
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับสัญลักษณ์การ
จ�าแนกชั้นส�าหรับขยะอุปกรณ์ไฟ
ฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (WEEE)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตด้วย
ชิ้นส่วนคุณภาพสูงและวัสดุที่สามารถน�ามาใช้
ใหม่ได้และเหมาะสมส�าหรับการรีไซเคิล ดัง
นั้น ห้ามคัดแยกขยะไปกับขยะในครัวเรือน
เมื่อหมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ให้
น�าไปที่ศูนย์รวบรวมขยะส�าหรับการรีไซเคิล
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดปรึกษา
กับเจ้าหน้าที่ทีมีอ�านาจของท้องถิ่นเพื่อศึกษา
เกี่ยวกับจุดรวบรวมขยะที่อยู่ใกล้ที่สุด ช่วยกัน
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ส�าหรับ
ความปลอดภัยส�าหรับเด็ก ให้ท�าการตัดสายไฟ
และท�าลายกลไกการล็อคประตู ถ้ามี เพื่อที่มัน
จะไม่สามารถใช้งานได้ก่อนท�าการแยกขยะ
ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ได้ผลิตมา

จากวัสดุที่สามารถท�าการรีไซเคิลได้ซึ่งเป็นไป
ตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา 
ห้ามท�าการจัดการแยกขยะของวัสดุบรรจุภัณฑ์
พร้อมกับขยะภายในบ้านหรือชยะอื่นๆ ให้น�า
วัสดุเหล่านี้ไปยังจุดรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ที่
ก�าหนดต�าแหน่งไว้โดยหน่วยงานที่มีอ�านาจ
อย่าลืม...

สารที่สามารถรีไซเคิลได้ใดๆ เป็นสารจ�าเป็น
อย่างอย่างยิ่งในธรรมชาติและความมั่งคั่งทาง
ทรัพย์สินของประเทศเรา

ถ้าคุณต้องการบริจาคส�าหรับการวิจัยใหม่
ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ คุณสามารถปรึกษากับ
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานชุมชนที่
คุณอาศัยอยู่ได้

การเตือนสาร HC
ถ้าระบบท�าความเย็นของผลิตภัณฑ์ของคุณ
บรรจุด้วยสาร R600a : 

ก๊าซชนิดนี้สามารถติดไฟได้ ดังนั้นโปรด
เอาใจใส่ในการห้ามท�าความเสียแก่ระบบท�า
ความเย็๋นและท่อสารท�าความเย็นในระหว่าง
การใช้งานและการขนส่ง ในกรณีมีการเสีย
หาย ให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้ห่าง
จากแหล่งก�าเนิดไฟที่สามารถท�าให้ผลิตภัณฑ์
ติดไฟได้ และท�าการระบายอากาศในห้องซึ่ง
อุปกรณ์นี้ตั้งอยู่ 
ไม่ต้องสนใจค�าเตือนนี้ถ้าระบบท�าความเย็น
ผลิตภัณฑ์ของคุณบรรจุด้วยสาร R134a  

ประเภทของก็าซที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของคุณ
จะระบุไว้ที่ฉลากก�ากับซึ่งอยู่ที่ผนังด้านในซ้าย
ภายในตู้เย็น

ห้ามโยนผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปในกองไฟเพื่อ
ท�าการก�าจัด

สิ่งที่ควรปฏิบัติส�าหรับ
การประหยัดพลังงาน
• ห้ามทิง้ให้ประตขูองตูเ้ยน็เปิดทิง้ไว้เป็นเวลา

นาน
• ห้ามวางอาหารร้อนหรอืเครือ่งดืม่ร้อนในตูเ้ยน็

ของคณุ
• ห้ามใส่สิง่ของเข้าไปในตูเ้ยน็มากเกนิไปจน

ระบบหมนุเวยีนของอากาศภายในไม่สามารถ
ป้องกนัได้

• ห้ามตดิตัง้ตูเ้ยน็ของคณุใต้แสงแดดโดยตรง
หรอืใกล้อปุกรณ์แหล่งก�าเนดิความร้อน เช่น 
เตาอบ เครือ่งล้างจานหรอืเครือ่งแผ่รงัส ีรกัษา
ตูเ้ยน็ของคณุห้างจากแหล่งทีก่�าเนดิความร้อน
อย่างน้อย 30 เซน็ตเิมตรและอย่างน้อย 5 เซน็
ตเิมตรจากเตาอบไฟฟ้า 

• เอาใจใส่ต่อการรกัษาอาหารของคณุใน
ภาชนะปิด

• ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่ช่ีองแช่แขง็ คณุสามารถ
เกบ็รกัษาปรมิาณอาหารได้สงูสดุในช่องแช่
แขง็เมือ่ท�าการเอาชัน้วางหรอืลิน้ชกัออกไป
จากช่องแช่แขง็ ค่าการบรโิภคพลงังานที่
ระบไุว้ส�าหรบัตูเ้ยน็ได้รบัการค�านวณมาจาก
การน�าเอาชัน้วางหรอืลิน้ชกัออกแล้วและภาย
ใต้โหลดสงูสดุ ไม่มอีนัตรายในการใช้งานชัน้
วางหรอืลิน้ชกัเนือ่งจากรปูร่างหรอืขนาดของ
อาหารทีจ่ะใส่เข้าไป
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ขอแนะน�าให้ใช้งาน
ส�าหรับช่องใส่อาหารสด
*ตัวเลือก

• โปรดอย่าให้สิ่งของที่เป็นอาหารไปสัมผัส
กับเซ็นเซอร์ของอุณหภูมิในช่องใส่อาหารสด 
เพื่อที่จะรักษาช่องใส่อาหารสดให้มีอุณหภูมิใน
อุดมคติเสมอ เซ็นเซอร์จะต้องไม่มีการขัดขวาง
จากสิ่งของที่เป็นอาหารใดๆ

• ห้ามท�าการวางอาหารร้อนในผลิตภัณฑ์นี้

temperature
sensorfood

MILKjuiceetc.
temperature
sensor

temperature
sensorfood

MILKjuiceetc.
temperature
sensor

• การละลายน�า้แขง็บนอาหารแช่แขง็ในช่อง
แช่เยน็จะให้การประหยดัพลงังานและรกัษา
คณุภาพอาหารได้ด้วย
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3  การติดตั้ง
B โปรดระลกึว่าผูผ้ลติจะไม่ถอืเอาเป็นความรบั

ผดิชอบถ้าข้อมลูทีใ่ห้ในคูม่อืนีไ้ม่ได้ท�าการ
อ่าน

จุดที่ต้องพิจารณาเมื่อท�าการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ของคุณอีกครั้ง
1. ตูเ้ยน็ของคณุจะต้องว่างเปล่าและท�าความ
สะอาดก่อนทีจ่ะท�าการขนส่ง
2. ชัน้วาง อปุกรณ์เสรมิ ช่องใส่ผกั ฯลฯ ในตูเ้ยน็
ของคณุจะต้องท�าการยดึแน่นโดยใช้กระดาษกาว
ยดึกบัป้องกนัการกระทุง้ไปมาก่อนท�าการบรรจุ
ในวสัดบุรรจภุณัฑ์ใหม่ การท�าบรรจภุณัฑ์จะต้อง
ท�าการยดึด้วยเทปหนาและเชอืกรดัทีม่ัน่คงแขง็
แรงและกฎในการขนส่งพมิพ์ตดิไว้บนบรรจภุณัฑ์
จะต้องท�าการปฏบิตัติาม
3. บรรจภุณัฑ์และโฟมเดมิควรเกบ็รกัษาไว้เพือ่
การเคลือ่นย้ายขนส่งในอนาคต

ก่อนการใช้งานตู้เย็นของคุณ
ก่อนเริ่มใช้งานตู้เย็นของคุณ ให้ตรวจสอบดัง

ต่อไปนี้
1. ใส่แท่งพลาสตกิ 2 ชิน้เข้าไปบนระบบระบาย
อากาศด้านหลงัดงัแสดงในรปู แท่งพลาสตกิจะ
ช่วยให้ได้ระยะช่องว่างระหว่างตูเ้ยน็ชองคณุและ
ผนงัทีต้่องการในการหมนุเวยีนของอากาศ (ภาพ
ทีแ่สดงนีเ้ป็นตวัแทนเท่านัน้และอาจจะไม่ตรงกนั
กบัผลติภณัฑ์ของคณุ)
2. ท�าความสะอาดภายในของตูเ้ยน็ตามทีแ่นะน�า
ไว้ในบทของ “การบ�ารงุรกัษาและการท�าความ
สะอาด”
3. เสยีบปลัก๊ไฟของตูเ้ยน็ไปยงัเต้ารบัทีผ่นงั เมือ่
ประตเูปิดออกแล้ว ไฟส่องสว่างทีเ่กีย่วข้องจะสว่าง
ขึน้มา
4. คณุจะได้ยนิเสยีงดงัของการท�างานของ
คอมเพรสเซอร์เริม่ท�างาน ของเหลวและก๊าซทีถ่กู
ปิดผนกึไว้ภายในระบบของตูเ้ยน็อาจจะเกดิเสยีง
ดงัขึน้มา แม้แต่เมือ่คอมเพรสเซอร์ไม่ได้ท�างาน
และนีเ่ป็นสิง่ทีป่กติ 
5. ขอบด้านหน้าของตูเ้ยน็อาจจะรูส้กึว่าอุน่ นีเ่ป็น

สิง่ทีป่กต ิพืน้ทีเ่หล่านีถ้กูออกแบบมาท�าให้อุน่เพือ่
หลกีเลีย่งการควบแน่นเป็นน�า้

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
ท�าการต่อตู้เย็นของคุณเข้ากับระบบสายดิน

ซึ่งมีการปกป้องด้วยฟิวส์ที่ีมีขนาดพิกัดที่เหมาะ
สม
ข้อส�าคญั

การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบแห่ง
ชาติ
• ปลัก๊ของสายไฟจะต้องเข้าถงึได้สะดวกหลงั

จากการตดิตัง้แล้ว
• ความปลอดภยัทางไฟฟ้าของตูเ้ยน็ของคณุจะ

ต้องได้รบัการปรบัประกนัเมือ่แต่ละระบบใน
บ้านของคณุสอดคล้องกบัมาตรฐาน

• ค่าแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบบุนฉลากด้านในจะต้อง
เท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าหลกัของระบบสายไฟ
หลกัของคณุ

• สายไฟและปลัก๊ไฟแบบน�ามาต่อพ่วงกนั
จะต้องไม่น�ามาใช้ในการเชือ่มต่อ

B สายไฟทีไ่ด้รบัความเสยีหายจะต้องท�าการ
เปลีย่นใหม่โดยช่างไฟฟ้าผูผ่้านการรบัรอง

B เครือ่งใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่ท�างานก่อนการ
ซ่อมแซม! มอีนัตรายของไฟฟ้าชอ็ตอยู!่
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การแยกขยะบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็ก 

เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากการเอื้อม
ถึงของเด็กหรือจัดการแยกขยะโดยการปฏิบัติ
ตามแนวทางการแยกขยะจากหน่วยงานผู ้มี
อ�านาจ ห้ามท�าการจัดการแยกขยะพร้อมกับ
ขยะปกติภายในบ้านทิ้งที่จุดรวมรวมขยะที่
ก�าหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

บรรจุภัณฑ์ตู้เย็นของคุณถูกผลิตมาจากวัสดุ
รีไซเคิลได้

การแยกขยะของตู้เย็นเก่า
จัดการแยกขยะตู้เย็๋นเก่าของคุณโดยไม่ให้

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
• คณุอาจปรกึษาตวัแทนจ�าหน่ายปูไ้ด้รบัอ�านาจ

หรอืศนูย์รวบรวบขยะของชมุชนของคณุเกีย่ว
กบัการก�าจดัขยะตูเ้ยน็ของคณุ

ก่อนท�าการแยกขยะก�าจัดของตู้เย็นของคุณ 
ให้ท�าการตัดปลั๊กไฟและ ถ้ามีตัวล็อคประตู 
โปรดท�าให้มัน�าม่สามาถใช้งานได้เพื่อที่จะ
ปกป้องเด็กขากอันตรายได้

การวางต�าแหน่งและการติดตั้ง
A ถ้าประตูทางเข้าของห้องที่ตู้เย็นจ�าท�าการ

ติดตั้งไม่กว้างเพียงพอส�าหรับตู้เย็นในการผ่าน
เข้าไป ให้ท�าการโทรศัพท์เรียกตัวแทนบริการ
ที่ได้รับอนุญาตในการให้พวกเขาช่วยในการ
ถอดประตูของตู้เย็นออกและผ่านเข้าไปโดยให้
น�าด้านข้างเข้าไป 
1.  ท�าการตดิตัง้ตูเ้ยน็ของคณุไปวางในทีท่ี่
สามารถท�าการใช้ง่าย
2. รกัษาตูเ้ยน็ของคณุให้ห่างจากแหล่งก�าเนดิ
ความร้อน ต�าแหน่งทีม่คีวามชืน้และแสงแดด
โดยตรง
3. จะต้องมรีะบบระบายอากาศทีเ่หมาะสม
รอบๆ ตูเ้ยน็ของคณุเพือ่ทีจ่ะให้ได้การท�างานทีม่ี
ประสทิธภิาพ ถ้าตูเ้ยน็จะถกูวางในต�าแหน่งทีถ่อย
ห่างจากผนงั จะต้องมรีะยะห่างอย่างน้อย 5 เซน็
ตเิมตรจากเพดานด้านบนและอย่างน้อย 5 เซน็ติ
เมตรจากผนงัด้านข้าง ห้ามวางบนวสัดเุช่น พรม
4. วางตูเ้ยน็ของคณุบนพืน้ทีเ่รยีบสม�า่เสมอเพือ่เป้
องกนัการโคลงเคลงไปมา
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การปรับขาตั้ง
ถ้าตู้เย็นของคุณไม่ได้สมดุล
คุณสามารถท�าการปรับสมดุลตู ้เย็นของคุณ

โดยการหมุนขาตั้งด้านหน้าแบบปรับได้ดัง
แสดงในรูป มุมที่ขาตั้งมีอยู่จะต�่าลงเมื่อคุณ
ท�าการหมุนในทิศทางของลูกศรสีด�าและจะสูง
ขึ้นเมื่อหมุนไปมนทิศทางตรงข้าม การรับความ
ช่วยเหลือจากบุคคลใดที่สามารถช่วยยกตู้เย็น
ขึ้นเล้กน้อยจะช่วยท�าให้กระบวนการนี้ท�าได้
สะดวกขึ้น

การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง 
การเปลี่ยนหลอดไฟ/หลอด LED ที่ใช้ส�าหรับ

ให้ไฟแสงสว่างของผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้
ท�าการโทรศัพท์เรียกตัวแทนบริการที่ได้รับ
อนุญาต

การเตือนประตูก�าลังเปิดอยู่
(คุณลักษณะนี้เป็นทางเลือก)
สัญญาณเสียงเตือนจะปล่อยออกมาเมื่อประตู

ของผลิตภัณฑ์ของคุณถูกเปิดไว้อยู่เป็นเวลา 1 
นาที การเตือนนี้จะถูกปิดเสียงเมื่อประตูถูกปิด
แล้วหรือปุ่มแสดงผลใดๆ (ถ้ามี) ถูกกด
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4  การเตรียมความพร้อม
• ตูเ้ยน็ของคณุควรจะท�าการตดิตัง้ให้ห่างอย่าง

น้อย320 ซม. จากแหล่งก�าเนดิความร้อน เช่น 
เตาอบ เครือ่งท�าความร้อนส่วนกลางและเตา
ป้ิงขนมปังและอย่างน้อย 5 ซม. จากเตาอบ
ไฟฟ้าและไม่ควรอยูใ่ต้แสงแดดโดยตรง

• โปรดท�าให้มัน่ใจว่าภายในตูเ้ยน็ของคณุนัน้
สะอาดทัว่ทัง้หมด

• ถ้าตูเ้ยน็ 2 เครือ่งจะถกูท�าการตดิตัง้เคยีงข้าง
กนั ควรให้มรีะยะห่างระหว่างกนัอย่างน้อย 
2 ซม.

• เมือ่คณุท�าการใช้งานตูเ้ยน็ของคณุเป็นครัง้
แรก โปรดสงัเกตคุ�าแนะน�าต่อไปนีใ้นระหว่าง 
6 ชัว่โมงแรก

• ประตไูม่ควรท�าการเปิดบ่อยๆ
• ตูเ้ยน็จะต้องท�างานแบบว่างเปล่าไม่มกีารใส่

อาหารไว้ด้านใน
• ห้ามท�าการถอดปลัก๊ไฟของตูเ้ยน็ ออก ถ้ามี

เหตกุารณ์ไฟฟ้าล้มเหลวเกดิขึน้นอกเหนอืการ
ควบคมุของคณุ โปรดดทูีค่�าเตอืนต่างๆ ในบท 
“การแก้ไขปัญหาทีแ่นะน�า”

• ผลติภณัฑ์นีอ้อกแบบมาส�าหรบัการท�างาน
ทีอ่ณุหภมูแิวดล้อมทีม่ากสดุถงึ 43 °C (90 
SDgrF). แม้ว่าอณุหภมูแิวดล้อมจะตกลง
ที ่-15 °C อาหารแช่แขง็ในช่องแช่แขง็กจ็ะ
ไม่เป็นอะไร ขอบคณุต่อระบบควบคมุอณุห
ภมูด้ิวยอเิลค็ทรอนกิสขัน้สงู ส�าหรบัการตดิ
ตัง้ครัง้แรก ผลติภณัฑ์จะต้องไม่วางภายใต้
อณุหภมูแิวดล้อมทีต่�า่ นีส่บืเนือ่งจากตวัช่อง
แช่แขง็ไม่สามารถลงไปต�า่กว่าอณุหภมูกิาร
ท�างานมาตรฐานได้ เมือ่เข้าสูก่ารท�างานต่อ
เนือ่ง ผลติภณัฑ์กส็ามารถเคลือ่นย้ายไปทีอ่ืน่
ได้ ดงันัน้ ต่อมาคณุสามารถวางผลติภณัฑ์
ของคณุในโรงเกบ็รถหรอืห้องทีไ่ม่ร้อนโดย
ไม่ต้องกงัวลกบัสาเหตทุีจ่ะเกดิอาหารแช่
แขง็เน่าเสยีได้ อย่างไรกต็าม คล้ายกบัข้าง
ต้นนี ้อณุหภมูติ�า่อาจเป็นสาเหตขุองการแช่
แขง็ของอาหารในช่องแช่เยน็ได้ ดงันัน้โปรด
บรโิภคอาหารในช่องแช่เยน็ในวถิทีางปกติ
ทีค่วบคมุได้ตามความต้องการ เมือ่อณุหภมูิ
แวดล้อมกลบัไปสูป่กตแิล้ว คณุอาจเปลีย่นปุม่
การตัง้ค่าตามทีต้่องการได้ 

• ถ้าอณุหภมูแิวดล้อมต�า่กว่า 0°C อาหารใน
ช่องแช่เยน็จะแขง็ตวัได้ ดงันัน้ เราขอแนะน�า
ว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ช่องแช่เยน็เมือ่มอีณุหภมูิ
แวดล้อมต�า่ คณุอาจใช้ช่องแช่แขง็ต่อเนือ่งได้
ตามปกติ
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แผงของไฟบ่งบอกสถานะ
แผงไฟบ่งชี้สถานะจะแปรเปลี่ยนขึ้นอยู่กับรุ่น

แผงไฟบ่งบอกสถานะช่วยในการใช้งานตู้เย็นของคุณด้วยปุ่มสัญญาณเสียงและแบบการมองเห็น 
(ในบางรุ่น)

 

5การใช้งานตู้เย็นของคุณ

1 7 3

45*62

1. ไฟบ่งบอกสถานะ การตั้งค่าอุณหภูมิช่อง
แช่แข็ง

2. ปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
3. ไฟบ่งบอกสถานะ การตั้งค่าอุณหภูมิช่อง

แช่เย็น
4. ปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่เย็น
5. ไฟบ่งบอกสถานะโหมดประหยัด
6. ไฟบ่งบอกสถานะเครื่องสร้างประจุไอออน
7. ไฟบ่งบอกสถานะความผิดพลาด
*ทางเลือก

C รูปภาพต่างๆ ที่แสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นรูปภาพแบบแผนผังและอาจจะไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของ
คุณอย่างถูกต้อง ถ้าชิ้นส่วนใดไม่ได้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่คุณท�าการซื้อมา แสดงว่าชิ้นสวน
นั้นจะมีส�าหรับรุ่นอื่นๆ ได้
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1. ไฟบ่งบอกสถานะ การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่
แข็ง

บ่งบอกถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ส�าหรับช่องแช่แข็ง
2. ปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

กดปุ่มนี้เพื่อท�าการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่
แข็งไปที่ -18, -20, -22, -24, -18... ตามล�าดับ 
กดปุ่มนี้เพื่อท�าการตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการส�าห
รับช่องแช่แข็ง
3. ไฟบ่งบอกสถานะ การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่
เย็น

บ่งบอกถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ส�าหรับช่องแช่เย็น
4. ปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่เย็น

กดปุ่มนี้เพื่อท�าการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่
เย็นไปที่ 8, 6, 4, 2, 8... ตามล�าดับ กดปุ่มนี้เพื่อ
ท�าการตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการส�าหรับช่องแช่
เย็น
5. ไฟบ่งบอกสถานะโหมดประหยัด

บ่งบอกว่าตู้เย็นของคุณก�าลังรันในโหมดการ
ท�างานที่ให้ประสิทธิภาพสูง
6- ไฟบ่งบอกสถานะเครื่องสร้างประจุไอออน 

ไฟบ่งบอกสถานะจะสว่างอย่างต่อเนื่อง ไฟนี้
บ่งบอกว่าตู้เย็นของคุณถูกป้องกันต่อแบคทีเรีย
7. ไฟบ่งบอกสถานะความผิดพลาด

ถ้าตู ้เย็นของคุณไม่เย็นอย่างเพียงพอหรือ
เซ็นเซอร์ผิดพลาด ไฟบ่งบอกนี้จะท�างาน เมื่อ
ไฟบ่งบอกสถานะนี้ท�างาน  อุณหภูมิของช่องแช่
แข็งจะแสดงผลเป็น "e" และไฟบ่งบอกสถานะ
อุณหภูมิช่องแช่เย็นจะแสดงผลเป็นตัวเลข เช่น 
"1,2,3…" ตัวเลขนี้บนไฟบ่งชี้จะให้ข้อมูลความ
ผิดพลาดต่อเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง
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1. ปุม่ตัง้ค่าอณุหภมูช่ิองแช่แขง็
2. ปุม่ตัง้ค่าอณุหภมูช่ิองแช่เยน็
3. ไฟบ่งบอกสถานะความผดิพลาด
4. ไฟบ่งบอกสถานะ การลอ็คกญุแจ
5. ไฟบ่งบอกสถานะโหมดประหยดัพเิศษ
6. ไฟบ่งบอกสถานะโหมดประหยดัพเิศษ/หยดุ

พกัเครือ่ง
7. ไฟบ่งบอกสถานะโหมดการหยดุพกัร้อน
8. ไฟบ่งบอกสถานการณ์ท�าน�า้แขง็ปิด (*ในบาง

รุน่)

9. ไฟบ่งบอกสถานการณ์ใช้งานแบบประหยดั
10. ไฟบ่งบอกสถานะ การแช่เยน็อย่างรวดเรว็
11. ปุม่การแช่เยน็อย่างรวดเรว็
12. ไฟบ่งบอกสถานะ การตัง้ค่าอณุหภมูช่ิองแช่

เยน็
13. ปุม่แช่แขง็อย่างรวดเรว็ ปุม่เปิด-ปิดเครือ่งท�า

น�า้แขง็ (3")
14. ไฟบ่งบอกสถานะ การตัง้ค่าอณุหภมูช่ิองแช่

แขง็
15. ปุม่การแช่แขง็อย่างรวดเรว็

C รปูภาพทีแ่สดงในคูม่อืเล่มนีเ้ป็นแผนภาพและอาจะไม่ตรงกนัพอดกีบัผลติภณัฑ์ของคณุ ถ้าชิน้ส่วน
ใดไม่มใีนตูเ้ยน็ของคณุ อาจมอียูใ่นตูเ้ยน็รุน่อืน่ๆ

*ตัวเลือก

15

14
1

2

3
4

5

13

12

11

10
9
8*

7

6
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1. ปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง  
ฟังก์ชันที่ท�าให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิในช่องแช่

แข็ง กดปุ่มนี้เพื่อท�าการตั้งค่าอุณหภูมิของช่อง
แช่แข็งไปที่ -18, -19, -20, -21 -22, -23 และ 
-24 ตามล�าดับ
2. ปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

ฟังก์ชันที่ท�าให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิในช่องแช่
เย็น กดปุ่มนี้เพื่อท�าการตั้งค่าอุณหภูมิของช่อง
แช่เย็นไปที่  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 องศา ตามล�าดับ
3. ไฟบ่งบอกสถานะความผิดพลาด

ถ้าตู้เย็นของคุณไม่ได้เย็นอย่างเพียงพอหรือ
เซ็นเซอร์ผิดพลาด ไฟบ่งบอกนี้จะท�างาน เมื่อ
ไฟบ่งบอกสถานะนี้ท�างาน  อุณหภูมิของช่องแช่
แข็งจะแสดงผลเป็น "e" และไฟบ่งบอกสถานะ
อุณหภูมิช่องแช่เย็นจะแสดงผลเป็นตัวเลข เช่น 
"1,2,3…" ตัวเลขนี้บนไฟบ่งชี้จะให้ข้อมูลความ
ผิดพลาดต่อเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง

เมื่อคุณวางอาการร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง 
ถ้าคุณเปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลานาน ไฟเตือน
เป็นจุดจะสว่างเป็นบางครั้ง นี่ไม่ใช้ความผิด
พลาด การเตือนนี้จะหายไปไฟเมื่ออาหารเย็น
ลง
4. ไฟบ่งบอกสถานะ การล็อคกุญแจ

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณไม่ต้องการให้การตั้งค่า
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง กดปุ่มการตั้งค่าอุณหภูมิ
ช่องแช่เย็นและปุ่มการตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่
แข็งพร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดการ
ท�างานของฟังก์ชันนี้
5. ไฟบ่งบอกสถานะโหมดประหยัดพิเศษ

บ่งบอกถึงฟังก์ชันการท�างานแบบประหยัด
พิเศษเปิดการท�างานแล้ว 

ถ้าฟังก์ชันนี้เปิดการท�างาน ตู้เย็นของคุณจะ
ตรวจจับอย่างอัตโนมัติในระยะเวลาการใช้งาน
น้อยที่สุดและการท�าความเย็นที่ประหยุดคุ ้ม
ค่าที่สุดจะเริ่มท�างานในช่วงเวลานี้ ไฟบ่งบอก
สถานการณ์ท�างานแบบประหยัดจะเปิดการ
ท�างานในขณะที่การท�าความเย็นอย่างคุ้มค่าที่
สุดจะเริ่มท�างาน 

กดปุ ่มที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อปิดการท�างาน
ของฟังก์ชันนี้
6. ไฟบ่งบอกสถานะโหมดประหยัดพิเศษ/หยุด
พักเครื่อง

กดปุ่มนี้สั้นๆ เพื่อเปิดการท�างานของฟังก์ชัน
ประหยัดพิเศษ กดปุ่มและค้างไว้ของปุ่มนี้เป็น
เวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดการท�างานของฟังก์ชัน
การหยุดพักร้อนของเครื่อง กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อ
ปิดการท�างานของฟังก์ชันที่เลือก

7. ไฟบ่งบอกสถานะโหมดการหยุดพักร้อน
บ่งบอกว่าฟังก์ชันการหยุดพักร้อนถูกเปิดการ

ท�างาน ถ้าฟังก์ชันนี้เปิดการท�างานจะปรากฏ
สัญลักษณ์ "- -" บนไฟบ่งชี้สถานะของช่องแช่
เย็นและไม่มีความเย็นถูกสร้างขึ้นในช่องนี้ ช่อง
แช่อื่นๆ จะยังคงท�างานให้ความเย็นสอดคล้อง
กับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

กดปุ ่มที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อปิดการท�างาน
ของฟังก์ชันนี้
8. ไฟบ่งบอกสถานการณ์ท�าน�้าแข็งปิด 

การท�าน�้าแข็งจะท�างานเมื่อไฟบ่งชี้สถานะ
ของฟังก์ชันนี้เปิดการท�างาน

 การเปิดการท�างานเพื่อให้การท�าน�้าแข็ง
ปิด คุณจะต้องกดปุ่มและค้างไว้ของปุ่มแช่แข็ง
รวดเร็วเป็นเวลา 3 วินาที
9. ไฟบ่งบอกสถานการณ์ใช้งานแบบประหยัด

บ่งบอกว่าตู้เย็นก�าลังท�างานในโหมดประหยัด
พลังงาน ไฟบ่งชี้สถานะนี้จะเปิดการท�างานถ้า
อุณหภูมิช่องแช่แข็งถูกตั้งไว้ที่ -18 หรือการ
ท�าความเย็นแบบประหยัดพลังงานจากฟังก์ชัน
ประหยัดพิเศษ
10. ไฟบ่งบอกสถานะ การแช่เย็นอย่างรวดเร็ว

ฟ ั งก ์ ชั นนี้ จ ะสว ่ า งวู บวาบในสไตล ์ ไฟ
เคลื่อนไหวเมื่อฟังก์ชันแช่เย็นรวดเร็วเปิดการ
ท�างาน
11. ปุ่มการแช่เย็นอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณกดปุ่มแช่เย็นรวดเร็ว อุณหภูมิของช่อง
นี้จะเย็นกว่าค่าที่ปรับ 

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ส�าหรับอาหารที่วางใน
ช่องแช่เย็นและต้องการให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการให้เย็นมากขึ้นส�าหรับอาหาร
มากขึ้น ขอแนะน�าให้เปิดการท�างานของ
ฟังก์ชันนี้ก่อนที่จะใส่อาหารเข้าไป

ไฟบ่งชี้ช่องแช่เย็นเปิดเมื่อฟังก์ชันแช่เย็น
รวดเร็วเปิด การยกเลิกฟังก์ชันนี้ กดปุ่มแช่เย็น
รวดเร็วอีกครั้ง

ถ้าคุณไม่ยกเลิกมัน ฟังก์ชันแช่เย็นรวดเร็วจะ
ยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจาก 4 ชั่วโมงหรือเมื่อ
ช่องแช่เย็นไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้ว
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ฟังก์ชันนี้จะไม่คืนกลับมาท�างานหลังจาก
ไฟฟ้ากลับมาจากไฟฟ้าดับ  
12. ไฟบ่งบอกสถานะ การตั้งค่าอุณหภูมิช่อง
แช่เย็น  

บ่งบอกถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ส�าหรับช่องแช่เย็น
13. ปุ่มฟังก์ชันการแช่แข็งรวดเร็ว  ปุ่ม
เปิด-ปิดการท�าน�้าแข็ง (3")
บ่งบอกอุณหภูมิที่ตั้งไว้ส�าหรับช่องแช่แข็ง

ในการหยุดการท�าน�้าแข็ง กดปุ่มเปิด-ปิดการ
ท�าน�้าแข็งเป็นเวลา 3 วินาที น�้าที่ไหลจากถัง
กักน�้าจะถูกหยุดเมื่อฟังก์ชันนี้ถูกเลือก อย่างไร
ก็ตาม น�้าแข็งที่สร้างมาก่อนหน้านี้สามารถเอา
ออกมาจากเครื่องท�าน�้าแข็งได้ การเริ่มการท�า
น�้าแข็งใหม่อีกครั้ง กดปุ่มเปิด-ปิดการท�าน�้าแข็ง
เป็นเวลา 3 วินาที
14. ไฟบ่งบอกสถานะ การตั้งค่าอุณหภูมิช่อง
แช่แข็ง

ไฟบ่งชี้การแช่แข็งรวดเร็วจะเปิดเมื่อฟังก์ชัน
การแช่แข็งรวดเร็วเปิดการท�างาน การยกเลิก
ฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มแช่แข็งรวดเร็วอีกครั้ง ไฟ
บ่งชี้สถานการณ์แช่แข็งรวดเร็วจะปิดและกลับ
ไปสู่การตั้งค่าปกติ ถ้าคุณไม่ยกเลิกมัน ฟังก์ชัน
แช่แข็งรวดเร็วจะยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจาก 
4 ชั่วโมงหรือเมื่อช่องแช่เย็นไปถึงอุณหภูมิที่ตั้ง
ไว้แล้ว

ถ้าคุณต้องการแช่แข็งส�าหรับอาหารมากขึ้น 
ขอแนะน�าให้เปิดการท�างานของฟังก์ชันนี้ก่อน
ที่จะใส่อาหารเข้าไป 

ถ้าคุณกดปุ่มแช่แข็งรวดเร็วซ�้ากันหลายครั้ง
ในช่วงเวลาสั้นๆ การป้องกันของวงจรอิเล็คทรอ
นิกส์จะเปิดการท�างานและคอมเพรสเซอร์จะไม่
เริ่มการท�างานทันที

ฟังก์ชันนี้จะไม่คืนกลับมาท�างานหลังจาก
ไฟฟ้ากลับมาจากไฟฟ้าดับ  
15. ไฟบ่งชี้สถานะฟังก์ชันแช่แข็งรวดเร็ว

สัญลักษณ์นี้จะสว่างวูบวาบแบบเคลื่อนไหว
เมื่อฟังก์ชันแช่แข็งรวดเร็วเปิดการท�างาน
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1. ไฟบ่งชีก้ารตัง้ค่าอณุหภมูช่ิองแช่แขง็
2. ฟังก์ชนัการตัง้ค่าอณุหภมูช่ิองแช่แขง็
3. ปุม่ฟังก์ชนัการแช่แขง็รวดเรว็ ปุม่เปิด-ปิดการ

ท�าน�า้แขง็ (3")
4. ไฟบ่งชีฟั้งก์ชนัการแช่แขง็รวดเรว็
5. ไฟบ่งชีก้ารตัง้ค่าอณุหภมูช่ิองแช่เยน็
6. ฟังก์ชนัการตัง้ค่าอณุหภมูช่ิองแช่เยน็
7. ปุม่ฟังก์ชนัการแช่เยน็รวดเรว็
8. ไฟบ่งชีก้ารปิดเครือ่งท�าน�า้แขง็ (ในบางรุน่)
9. ฟังก์ชนัประหยดั (Eco-Fuzzy) (การใช้โหมด

ประหยดัพเิศษ)
10. ไฟบ่งชีฟั้งก์ชนัประหยดั (Eco-Fuzzy) (การ

ใช้โหมดประหยดัพเิศษ)
11. ฟังก์ชนัหยดุพกัร้อน 

12. ไฟบ่งชีฟั้งก์ชนัหยดุพกัร้อน
13. ฟังก์ชนัประหยดัพลงังาน
14. ไฟบ่งชีฟั้งก์ชนัประหยดัพลงังาน
15. ฟังก์ชนัลอ็คกญุแจ
16. ไฟบ่งชีฟั้งก์ชนัลอ็คกญุแจ
17. ไฟบ่งชีก้ารใช้โหมดประหยดั
18.  ไฟบ่งชีส้ญัญาณเตอืนอณุหภมูสิงู/ความผดิ

พลาด
19. ฟังก์ชนัการเลอืกโหมดการท�าไอศครมี
20. ไฟบ่งชีฟั้งก์ชนัการเลอืกโหมดการท�าไอศครมี
21.  ไฟบ่งชีก้ารท�าไอศครมี
22. ไฟบ่งชีก้ารท�าความเยน็รวดเรว็

*ตัวเลือก

C รปูทีแ่สดงในคูม่อืผูใ้ช้เป็นแผนภาพและอาจจะไม่เหมอืนกนัโดยตรงกบัผลติภณัฑ์ของคณุ ถ้าชิน้
ส่วนทีส่นใจไม่ได้ประกอบในผลติภณัฑ์ของคณุแล้ว อาจจะมอียูใ่นรุน่อืน่
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1. ไฟบ่งชี้การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
บ่งบอกการตั้งค่าอุณหภูมิในช่องแช่แข็ง

2.ฟังก์ชันการตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง 
ฟังก์ชันนี้ท�าให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่

แข็งได้ กปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่
แข็งไปที่ -18, -19, -20, -21 -22, -23 และ -24 
ตามล�าดับ

3. ปุ่มฟังก์ชันการแช่แข็งรวดเร็ว Iปุ่มเปิด-
ปิดการท�าน�้าแข็ง (3")
 ไฟบ่งชี้การแช่แข็งรวดเร็วจะสว่างเมื่อฟังก์ชัน
การแช่แข็งรวดเร็วเปิดการท�างาน การยกเลิก
ฟังก์ชันนี้ กดปุ่มแช่แข็งรวดเร็วอีกครั้ง ไฟบ่ง
ชี้การแช่แข็งรวดเร็วจะปิดและกลับไปสู่การ
ตั้งค่าปกติ ถ้าคุณไม่ยกเลิกมัน ฟังก์ชันแช่
แข็งรวดเร็วจะยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจาก 4 
ชั่วโมงหรือเมื่อช่องแช่เย็นไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้
แล้ว ถ้าคุณต้องการแช่แข็งส�าหรับอาหารมาก
ขึ้น ขอแนะน�าให้เปิดการท�างานของฟังก์ชัน
นี้ก่อนที่จะใส่อาหารเข้าไป ถ้าคุณกดปุ่มแช่
แข็งรวดเร็วซ�้ากันหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ 
การป้องกันของวงจรอิเล็คทรอนิกส์จะเปิดการ
ท�างานและคอมเพรสเซอร์จะไม่เริ่มการท�างาน
ทันที Tฟังก์ชันนี้จะไม่คืนกลับมาท�างานหลังจา
กไฟฟ้ากลับมาจากไฟฟ้าดับ!

4. ไฟบ่งชี้ฟังก์ชันการแช่แข็งรวดเร็ว 
สัญลักษณ์นี้จะสว่างวูบวาบแบบเคลื่อนไหว

เมื่อฟังก์ชันแช่แข็งรวดเร็วเปิดการท�างาน

5. ไฟบ่งชี้การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่เย็น
บ่งบอกถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ส�าหรับช่องแช่เย็น

6. ฟังก์ชันการตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่เย็น 
ท�าให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็งได้ กดปุ่ม

นี้เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นไปที่ 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2 องศา ตามล�าดับ

7. ปุ่มฟังก์ชันการแข่เย็นรวดเร็ว 
เมื่อคุณกดปุ่มแช่แข็งรวดเร็ว อุณหภูมิของ

ช่องนี้จะเย็นกว่าค่าที่ปรับไว้ ฟังก์ชันนี้ใช้
ส�าหรับอาหารที่ต้องการแช่เย็นอย่างรวดเร็ว

ในช่องแช่เย็น ถ้าคุณต้องการให้เย็นมากขึ้น
ส�าหรับอาหารมากขึ้น ขอแนะน�าให้เปิดการ
ท�างานของฟังก์ชันนี้ก่อนที่จะใส่อาหารเข้าไป 
ไฟบ่งชี้ช ่องแช่เย็นเปิดเมื่อฟังก์ชันแช่เย็น
รวดเร็วเปิด การยกเลิกฟังก์ชันนี้ กดปุ่มแช่เย็น
รวดเร็วอีกครั้ง ไฟบ่งชี้ของแช่เย็นรวดเร็วจะปิด
และกลับไปสู่การตั้งค่าปกติ ถ้าคุณไม่ยกเลิกมัน 
ฟังก์ชันแช่เย็นรวดเร็วจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ
หลังจาก 2 ชั่วโมงหรือเมื่อช่องแช่เย็นไปถึง
อุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้ว 

ฟังก์ชันนี้จะไม่คืนกลับมาท�างานหลังจาก
ไฟฟ้ากลับมาจากไฟฟ้าดับ

8. ไฟบ่งชี้เครื่องท�าน�้าแข็งปิด
เครื่องท�าย�้าแข็งจะไม่ท�างานเมื่อฟังก์ชันนี้เปิด

การท�างาน
การเปิดการท�างานเพื่อให้การท�าน�้าแข็ง

ปิด คุณจะต้องกดปุ่มและค้างไว้ของปุ่มแช่แข็ง
รวดเร็วเป็นเวลา 3 วินาที

9. ฟังก์ชันประหยัด (Eco-Fuzzy) (การใช้
โหมดประหยัดพิเศษ) 

เมื่อคุณกดปุ่มประหยัด (Eco-Fuzzy) ฟังก์ชัน
นี้ก็จะเปิดการท�างานและไฟบ่งชี้ของฟังก์ชันี้
จะสว่างขึ้นมา  ตู้เย็นจะเริ่มการท�างานในโหมด
ประหยัดที่สุดอย่างน้อย 6 ชั่วโมงหลังจากนั้น 
ไฟบ่งชี้การใช้งานโหมดประหยัดจะเปิดเมื่อ
ฟังก์ชันนี้เปิดการท�างาน  การปิดการท�างาน
ของฟังก์ชันประหยัด (Eco Fuzzy) คุณจ�าเป็น
ต้องกดปุ่มประหยัด (Eco-Fuzzy) อีกครั้ง

10. ไฟบ่งชี้ฟังก์ชันประหยัด (Eco-Fuzzy) 
(การใช้โหมดประหยัดพิเศษ)

สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชันประหยัด 
(Eco-Fuzzy) ถูกเปิดการท�างาน

11. ฟังก์ชันหยุดพักร้อน
กดปุ่มและค้างไว้ที่ ปุ่มประหยัด (Eco-Fuzzy) 

เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดการท�างานฟังก์ชัน
การหยุดพักเครื่องและไฟบ่งชี้การท�างานหยุด
พักเครื่องจะสว่าง การท�าความเย็นของช่องแช่
เย็นจะหยุดและอุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะคงที่
ที่ 15 องศาเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ เมื่อ
ฟังก์ชันนี้เปิดการท�างาน ไฟบ่งชี้อุณหภูมิช่อง
แข่เย็นจะไม่แสดงอุณหภูมิออกมา การปิดการ
ท�างานของฟังก์ชันนี้ กดปุ่มและค้างไว้ที่ ปุ่ม
ประหยัด (Eco-Fuzzy) เป็นเวลา 3 วินาที
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12. ไฟบ่งชี้ฟังก์ชันหยุดพักร้อน
ไฟบ่งชี้จะสว่างเมื่อฟังก์ชันหยุดพักร้อนเปิด

การท�างาน 

13. ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
เมื่อคุณกดปุ่มประหยัดพลังงาน ฟังก์ชัน

การประหยัดพลังงานจะถูกเปิดและไฟบ่งชี้
การประหยัดพลังงานจะสว่างขึ้น เมื่อฟังก์ชัน
ประหยัดพลังงานเปิด ไฟบ่งชี้สถานะทั้งหมด
ยกเว้นไฟบ่งชี้การประหยัดพลังงาน จะปิด 
ฟังก์ชันนี้จะปิดการท�างานเมื่อปุ่มใดๆ ถูกกด
หรือประตูถูกเปิด ไฟจอแสดงผลตะกลับมาสู่
การตั้งค่าปกติและไฟบ่งชี้ประหยัดพลังงาน
จะยังคงสว่างอยู่ ถ้าคุณไม่กดปุ่มใดๆ หรือ
เปิดประตูตู้เย็นภายใน 5 นาทีเมื่อไฟบ่งชี้ของ
ฟังก์ชันประหยัดพลังงานยังคงสว่างอยู่ ฟังก์ชัน
ประหยัดพลังงานจะเปิดอีกครั้งและไฟหน้า
จอแสดงผลจะปิดอีกครั้ง ถ้าคุณกดปุ่มประหยัด
พลังงานเมื่อฟังก์ชันไม่เปิดการท�างานแต่ไฟบ่ง
ชี้ยังสว่างอยู่ นี่จะเป็นการปิดการท�างานของ
การประหยัดพลังงานและปิดไฟสถานะของการ
ประหยัดพลังงาน

14. ไฟบ่งชี้ของการประหยัดพลังงาน
ไฟบ่งชี้จะสว่างเมื่อฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

ถูกเลือก

15. ฟังก์ชันล็อคกุญแจ
เมื่อคุณกดปุ่มและค้างไว้ที่ปุ่มล็อคกุญแจเป็น

เวลา 3 วินาที ฟังก์ชันล็อคกุญแจจะเปิดการ
ท�างานและไฟบ่งชี้ของการล็อคกุญแจจะสว่าง 
ไม่มีปุ่มใดๆ ท�างานได้เมื่อฟังก์ชันนี้เปิดการ
ท�างาน กดปุ่มและค้างไว้ที่ปุ่มล็อคกุญแจเป็น
เวลา 3 วินาทีอีกครั้งเพื่อปิดการท�างานของ
ฟังก์ชันนี้ 

16. ไฟบ่งชี้การล็อคกุญแจ
ไฟบ่งชี้จะสว่างเมื่อฟังก์ชันการล็อคกุญแจเปิด

การท�างาน

17. ไฟบ่งชี้การใช้โหมดประหยัด
ไฟบ่งชี้การใช้งานโมหดประหยัดจะเปิดเมื่อ

ช่องแช่แข็งถูกตั้งค่าที่ -18°C เมื่อการแช่แข็ง
รวดเร็วหรือแช่เย็นรวดเร็วถูกเลือก ไฟบ่งชี้ของ
การใช้โหมดประหยัดจะสว่างขึ้น

18. ไฟบ่งชี้สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง/ความ
ผิดพลาด

ไฟนี้จะสวางในระหว่างที่มีการแจ้งเตือนความ
ผิดพลาดและการล้มเหลวของอุณหภูมิสูง

19. ฟังก์ชันการเลือกโหมดการท�าไอศครีม
เมื่อปุ่มไอศครีมถูกกดเป็นเวลา 3 วินาที มันจะ

สว่างวูบวาบ
 ถ้าปุ่มนี้ไม่ถูกกดใน 30 วินาที จอแสดงผล

จะกลับไปสู่มุมมองก่อนหน้า ไฟบ่งชี้การเลือก
โหมดไอศครีมจะปิด

ด้วยการกดระยะสั้นๆ ของปุ่มไอศครีม ตัวเลข
จะเพิ่มทีละหนึ่ง  

เมื่อกดปุ่มไอศครีมเป็นเวลา 3 วินาทีอีกครั้ง 
สัญลักษณ์ไอศครีมบนจอแสดงผลจะเปิดอีกครั้ง 
ดังนั้น โหมดไอศครีมถูกเลือกและตัวเลขจะเปิด
เป็นชัดเจนในขณะที่สัญลักษณ์ด้านซ้ายมือจะ
สว่างแบบเคลื่อนไหว 

เมื่อกระบวนการท�าไอศครีมสมบูรณ์แล ้ว 
สัญลักษณ์จะเริ่มสว่างวูบวาบและมีสัญญาณ
แจ้งเตือนด้วยเสียงออกมา สัญลักษณ์ไอศครีม
ทั้งหมดจะปิดหลังจากนั้น 5 นาทีของสัญญาณ
แจ้งเตือน 
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แค่เพียงกดปุ่มไอศครีมสั้นๆ เพื่อหยุดสัญญาณ
เสียงแจ้งเตือน ปุ่มไอศครีมจะปิดด้วย

ถ้าปุ่มไอศครีมถูกกดสั้นๆ เมท่อกระบวนการ
ท�าไอศครีมก�าลังด�าเนินการ จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนหน้าจอ 

เมื่อฟังก์ชันการท�าไอศคีมเปิด ถ้ามีการตัด
การจ่ายพลังงานเกิดขึ้นและพลังงานกลับมาอีก
ครั้งหลังจากนั้น กระบวนการท�าไอศครีมยังคง
รักษาไว้จากจุดที่ถูกหยุดไว้

ถ ้าฟังก ์ชันการท�าไอศครีมพยามเปิดการ
ท�างานเมื่อช่องแช่แข็งมีอุณหภูมิสูงกว่า -10 
°C,  สัญลักษณ์ ‘E’ และการแจ้งเตือนบนจอแส
ดงผลจะสว่างวูบวาบ 30 วินาที  ถ้าผู้ใข้กดปุ่ม
เลือกฟังก์ชันไอศครีมสั้น (เป็นเวลา 3 วินาที) 
จอแสดงผลจะกลับไปยังมุมมองปกติของการท�า
ไอศครีม สัญลักษณ์ไอศครีมและสัญลักษณ์แจ้ง
เตือนจะปิด

20. ฟังก์ชันการเลือกโหมดการท�าไอศครีม
แสดงโหมดการท�าไอศครีม

21. ไฟบ่งชี้การท�าไอศครีม
มันจะเปิดเมื่อโหมดท�าไอศครีมถูกเปิดการ

ท�างาน

22. ไฟบ่งชี้การท�าความเย็นรวดเร็ว 
สัญลักษณ์นี้จะสว่างวูบวาบในแบบเคลื่อนไหว

เมื่อฟังก์ชันแช่เย็นรวดเร็วเปิดการท�างาน
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ปุ่มการตั้งค่าอุณหภูมิ
ปุ่มการตั้งอุณหภูมิจะท�าให้คุณสามารถท�าการ

ตั้งค่าอุณหภูมิของตู้เย็นได้

การตั้งค่าอุณหภูมิของตู้เย็น
การตั้งค่าอุณหภูมิโดยรวมของตู้เย็นจะกระท�า

โดยวิธีกดปุ ่มการตั้งค่าอุณหภูมิบยด้านขวา
ของช่องแข่เย็น ปุ่มนี้จะมีต�าแหน้งการตั้งค่า
อุณหภูมิได้ 5 ค่าต่างกัน เลือกต�าแหน้งที่เหมาะ
สมกับที่คุณต้องการ

ระดับที่ 1 แสดงเมื่อช่องแข่เย็นก�าลัอยู่ใน
สภาวะที่ร้อนที่สุดและต�าแหน่งสูงสุดแสดงการ
ตั้วค่าที่เย็นที่สุด

*ทางเลือก ระบบท�าความเย็นคู่ควบ
 ตู้เย็นของคุณติดตั้งมาด้วยระบบท�าความเย็น 

2 ชุดแยกจากันเพื่อท�าความเย็นในช่องอาหาร
สดและช่องแช่แข็ง ดังนั้น อากาศช่องอาหาร
สดและช่องแช่แข็งจะไม่ได้รับความเย็นปนกัน 
ขอบุคณส�าหรับระบบท�าความเย็๋นที่แยกกันนี้ 
ความเร็วของการท�าความเย็นจะสูงกว่าตู้เย็น
อื่นๆ ทั่วไป กลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องนี้จะไม่
ปนกัน นอกจากนี้ การประหยัดพลังงานยังเกิด
ขึ้นเมื่อการละลายน�้าแข็งอัตโนมัติถูกกระท�า
แยกจากกัน

C ตวัเลอืก:รปูทีแ่สดงในคูม่อืผูใ้ช้เป็นแผนภาพและอาจจะไม่เหมอืนกนัโดยตรงกบัผลติภณัฑ์ของคณุ 
ถ้าชิน้ส่วนทีส่นใจไม่ได้ประกอบในผลติภณัฑ์ของคณุแล้ว อาจจะมอียูใ่นรุน่อืน่

• อาหารร้อนจะต้องทิง้ให้เยน็ลงทีอ่ณุหภมูิ
ห้องก่อนใส่เข้าไปในตูเ้ยน็
• อาหารต่างๆ ทีค่ณุต้องการแช่แขง็จะต้องสด
และมคีณุภาพดี
• อาหารต่างๆ จะต้องแบ่งเป็นวนๆ ทีพ่อ
ส�าหรบัการบรโิภคประจ�าวนัของครอบครวั
หรอืมือ้อาหารทีจ่�าเป็นแต่ละวนั
• อาหารต่างๆ จะต้องบรรจหุบีห่อทีร่ดัแน่น
ด้วยอากาศแม้แต่เกบ็ไว้ระยะเวลาสัน้ๆ กต็าม
• วสัดทุีใ่ช้ท�าเป็นบรรจภุณัฑ์จะต้องต้านทาน
ต่อความเยน็และความชืน้และจะต้องหุม้แน่น
ด้วยอากาศ วสัดทุีใ่ช้ท�าเป็นบรรจภุณัฑ์จะต้อง
มคีวามหนาและคงทนเพยีงพอ มฉิะนัน้อาหาร
ทีแ่ขง็ตวัเนือ่งจากการแช่แขง็จะทะลอุอกมา
จากบรรจภุณัฑ์ได้ เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบับรรจุ
ภณัฑ์ทีจ่ะต้องปิดและแน่นเพือ่การเกบ็รกัษา
อย่างปลอดภยัของอาหาร
• อาหารแช่แขง็จะต้องใช้งานทนัทหีลงัจาก
เอาออกมาจากตูเ้ยน็และไม่ควรน�ากลบัเข้าไป
แช่แขง็อกีครัง้
• โปรดสงัเกตข้อแนะน�าต่อไปนีเ้พือ่ให้ได้ผล
ทีด่ทีีส่ดุ
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1. ถ้าช่องแช่เยน็มฟัีงก์ชนัแช่แขง็รวดเรว็ ให้
เปิดฟังก์ชนัดงักล่าวเมือ่คณุต้องการแช่แขง็
อาหาร
2. ห้ามแช่แขง็อาหารจ�านวนมากเกนิไปใน
แต่ละครัง้ คณุภาพของอาหารจะเกบ็รกัษาไว้
ได่นานถ้ามกีารแช่แขง็อย่างถกูต้องไปถงึแกน
ชัน้ในได้อย่างรวดเรว็เท่าทีเ่ป็นไปได้

3. เอาใจใส่เป็นพเิศษ อย่าให้อาหารแช่แขง็
ปนกบัอาหารสด
4. ท�าให้แน่ใจว่าอาหารดบิจะไม่สมัผสักบั
อาหารปรงุแล้วในช่องแข่เยน็ fridge.

การตั้ งค ่าช ่อง
แข่แข็ง

การตั้ งค ่าช ่อง
แช่เย็น หมายเหตุ

-18°C 4°C นี่เป็นการตั้งค่าปกติที่แนะน�า
-20, -22 หรือ 

-24°C 4°C การตั้ งค ่าเหล ่านี้ได ้รับการแนะน�าเมื่ออุณหภูมิ
แวดล้อมเกินกว่า 30°C

ก า ร แ ช ่ แ ข็ ง
รวดเร็ว 4°C

ใช้เมื่อคุณต้องการแช่แข็งอาหารในเวลาสั้นๆ ได้รับ
การแนะน�าให้ใข้เพื่อรักษาคุณภาพของเนื้อสัตว์และ
ปลา

-18°C หรือเย็น
กว่า 2°C

ถ้าคุณคิดว่าช่องแช่แข็งของคุณไม่เย็นเพียงพอ
เนื่องจากสภาวะอากาศร้อนหรือการเปิดและปิดตู้เย็น
บ่อยๆ

-18°C หรือเย็น
กว่า แช่เย็นรวดเร็ว 

คุณสามารถใช้เมื่อช่องแข่เย็นมีอาหารมากเกินไป
หรือคุณต้องการให้อาหารเย็นมากขึ้นอย่างเร็ว ขอ
แนะน�าว่าคุณเปิดการท�างานของการแข่แข็งรวดเร็ว 
4-8 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนวางอาหารเข้าไป

ข้อแนะน�าส�าหรับการ
รักษาอาหารแช่แข็ง
• ท�าหบีห่อหุม้อาหารก่อนแบบทีท่�าในการค้าว
ำหรบัอาหารแช่แขง็ทีจ่ะเกบ็จากการแนะน�า
ของผูผ้ลติในช่องแข่แขง็
• เพือ่ให้มัน่ใจว่าได้คณุภาพสงูของอาหารที่
ได้มาจากผูผ้ลติอาหารสดและร้านค้าปลกีได้
รบัการรกัษาไว้ ควรสงัเกตในข้อควรปฏบิตัิ
ดงันี:้

1.ใส่อาหารที่อยุ๋ในภาขนะบรรจุภัณฑ์นั้นลงไ
ปในช่องแช่แข็งเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจา
กซื้อมาแล้ว

2.ท�าให้แน่ใจว่าเนื้ออาหารด้านในมีการให้ฉ
ลากก�ากับและวันที่ผลิตระบุไว้

3. ห้ามเก็บไว้เกินกว่าวันที่ "ใช้งานก่อนวันที่"  
"บริโภคก่อนวันที่" ที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

การละลายน�้าแข็ง
ช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งจะมีการละลายน�้า

แข็งโดยอัตโนมัติ
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การวางอาหารในตู้เย็น

ชั้นวางในส่วน
แช่แข็ง

ส�าหรับอาหารแช่แข็ง
มากมาย เช่น เนื้อสัตว์ 
ปลา ไอศครีม ผัก ฯลฯ

ส่วนส�าหรับ
วางไข่

ไข่

ชั้นวางในส่วน
แช่เย็น

อาหารในกระทะ 
ปกคลุมด้วยฝาปิดและ

ภาชนะปิด

ชั้นวางที่ประตู
ของส่วนแช่เย็น

อาหารขนาดบรรจุ
ภัณฑ์เล็กๆ และเครื่อง

ดื่ม (ช่น นม น�้าผลไม้และ
เบียร์)

ช่องแช่ผัก ผักและผลไม้ต่างๆ

ช่องอาหารสด ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จ 
(ชีส เนย ซาลามิ ฯลฯ)

ข้อมูลการแช่แข็งลึก
อาหารจะต้องแช่แข็งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็น

ไปได้ในช่องแช่แข็งเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของ
อาหารไว้ 

มาตรฐาน TSE ต้องการ (สอดคล้องกับสภาวะ
การวัดในขณะนั้น) ตู้เย็นมี่แช่แข็งอย่างน้อย 
4.5 กก. ของรายการอาหารที่อุณหภูมิแวดล้อม 
32°C ไปที่ -18°C หรือต�่ากว่าภายใน 24 
ชั่วโมงส�าหรับทุกปริมาตร 100 ลิตรของช่อแช่
แข็ง

เป็นไปได้วส�าหรับการรักษาอาหารเป็นเวลา
นานที่อุณหภูมิต�่าที่ -18°C หรือต�่ากว่า 

คุณสามารถเก็บรักษาความสดของอาหารเป็น
เวลาหลายเดือนได้ (ที่ -18°C หรือต�่ากว่าใน
ช่องแช่แข็งลึก)

ค�าเตือน! A 
• อาหารต่างๆ จะต้องแบ่งเป็นส่วนๆ ที่พอ

ส�าหรับการบริโภคประจ�าวันของครอบครัวหรือ
มื้ออาหารที่จ�าเป็นแต่ละวัน

• อาหารต่างๆ จะต้องบรรจุหีบห่อที่รัดแน่น
ด้วยอากาศแม้แต่เก็บไว้ระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม

วัสดุที่จ�าเป็นส�าหรับบรรจุภัณฑ์:
• เทปกาวที่ต้านทานความเย็น
• ฉลากที่มีกาวในตัว
• ยางรัดของ
• ปากกา
วัสดุที่จะใช้ในการบรรจุรายการอาหารจะ

ต้องต้านทานการฉีดขาดและต้านทานความเย็ย 
ความชื้น กลิ่น น�้ามัน และกรด

รายการอาหารที่จะบรรจุจะถูกแช่แข็งไม่ควร
ให้มาสัมผัสกับรายารอาหารแช่แข็งก่อนหน้า
เพื่อป้องกันการละลายบางส่วน. อาหารที่เริ่ม
ละลายจะต้องท�าการบริโภคและไม่น�ามาแช่
แข็งอีกครั้ง

ส่วนส�าหรับวางไข่
คุณสามารถวางไข่ในชั้นวางใดๆ ที่ประตูได้ 

ถ้าจะวางในตัวโครงสร้างหลักของตู้เย็น ขอ
แนะน�าให้วางที่ชั้นวางด้านล่างเนื่องจากมีความ
เย็นกว่า 

ห้ามเก็บไข่ไว้ในช่องแช่แข็ง 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงระหว่างไข่และอา

หารอื่นๆ
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ลักษณะและการท�าความ
สะอาดตัวกรองกลิ่น: 
*ตัวเลือก

ตัวกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ช่วยป้องกันกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ที่ก่อตัวขึ้นในตู้เย็นของคุณ

ดึงตัวครอบเข้าไปในตัวกรองกลิ่นที่ติดตั้งด้าน
ล่างลงมาจากส่วนด้านหน้าและถอดออกมาดัง
แสดงในรูป ทิ้งไว้ใต้แสดงอาทิตย์เป็นเวลาหนึ่ง
วัน ตัวกรองจ�าถูกท�าความสะอาดในเวลานี้ ติด
ตั้งตัวกรองกลับเข้าไปในที่เดิม

ตัวกรองกลิ่นจะต้องท�าความสะอาดหนึ่งครั้ง
ต่อปี

ช่องส�าหรับอาหารเช้า
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ เช่น ปลา เนื้อแดง เนื้อไก่ 

และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ชีส โยเกิร์ต และนม
จ�าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิเย็นกว่าเล็ก
น้อยกว่าช่องแข่เย็น ขอแนะน�าให้เก็บอาหารดัง
กล่าวไส้ในช่องส�าหรับอาหารเช้า ไม่แนะน�าให้
วางผลไม้และผักไว้ในช่องส�าหรับอาหารเช้า 
โดยเฉพาะมันฝรั่ง มะเขือยาว บวบ แตงกวาและ
มะนาวจะมีความไวต่อความเย็น อาหารเหล่าจะ
ต้องไม่เก็บไว้ในช่องส�าหรับอาหารเช้า

คุณสามารถเพิ่มปริมาตรการจัดเก็บของตู้เย็น
ภายในโดยการเอาชั้นส�าหรับวางอาหารเช้า
ออกก็ได้ 
1. ดงึช่องแช่ออกเข้าหาตวัจนกระทัง่ชนกบัตวั

หยดุ
2. ยกส่วนด้านหน้าขึน้และดงึเข้าหาตวัเพือ่น�า

ออกจากทีต่ัง้ของมนั
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เครื่องจ่ายน�้า
*ตัวเลือก

เครื่องจ่ายน�้าจะมีประโยชน์บนพื้นฐานของ
การเข้าสู่น�้าเย็นโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็นของ
คุณได้ เนื่องจากคุณไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น
บ่อยๆ จึงช่วยประหยัดพลังงาน
    

การเติมน�้าในถังของเครื่องจ่ายน�้า
ภาชนะกักเก็บน�้าเติมถังน�้าจะตั้งอยู ่ด้านใน

ของชั้นประตู คุณสามารถเปิดฝาภาชนะกักเก็บ
น�้าและเติมน�้าลงไปด้วยน�้าที่บริโภคได้ หลังจาก
นั้น ปิดฝา

การใช้เครื่องจ่ายน�้า
ดันแขนของเครื่องจ่ายน�้าเข้าไปด้วยแก้วของ

คุณ เครื่องจ่ายน�้าจะหยุดเมื่อคุณปล่อยแขน
ออก

เมื่อใช้งานเครื่องจ่ายน�้า การไหลสูงสุด
สามารถส�าเร็จได้โดยการกดแขนเข้าไปเต็มที่ 
โปรดจ�าว่าปริมาณของการไหลจากเครื่องจ่าย
น�้าจะขึ้นอยู่กับองศาที่คุณกดด้วย

เมื่อระดับของน�้าในแก้วหรือภาชนะของคุณ
เพิ่มขึ้น ลดแรงกดลงเล็กน้อยบนแขนกดเพื่อ
ป้องกันน�้าหกล้น ถ้าคุณกดแขนเบาๆ น�้าจะหยด
ลง นี่เป็นอาการปกติและไม่ใช่ความผิดพลาด
        

ค�าเตือน!
•  ห้ามเตมิน�า้ในถงัด้วยของเหลวใดๆ ทีไ่ม่ใช่น�า้ 

เช่น น�า้ผลไม้ นม เครือ่งดืม่คาร์บอเนตหรอื
เครือ่งดืม่แลกอฮอล์ซึง่ไม่เหมาะสมในการใช้
กบัเครือ่งจ่ายน�า้ เครือ่งจ่ายน�า้จะเกดิความเสยี
หายทีไ่ม่สามารถซ่อมแซมได้ ถ้าใช้ขอเหลว
ประเภทดงักล่าว การรบัประกนักไ็ม่ครอบคลมุ
การใช้งานดงักล่าว สารเคมบีางชนดิและสาร
เตมิแต่งบางอย่างทีป่ระกอบในเครือ่งดืม่หรอื
ของเหลวประเภทนีอ้าจท�าความเสยีหายแก่ถงั
น�า้และวสัดุของถงัได้ 

•  ใช้น�า้ดืม่สะอาดเท่านัน้ 
•  ความจขุองถงัน�า้คอื 3 ลติร อย่าเตมิมากกว่า

นัน้ 
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•  ดนัแขนกดของเครือ่งจ่ายน�า้ด้วยแก้วแขง็ ถ้า
คณุใช้แก้วพลาสตกิแบบใช้แล้วทิง้ ให้กด
แขนกดเข้าไปด้วยนิว้มอืของคณุจากด้านหลงั
แก้ว 

การท�าความสะอาดถังน�้า 
• ถอดภาชนะเกบ็น�า้จากด้านในของชัน้ประตู

ออกมา
• ถอดชัน้วางทีป่ระตโูดยจบัยดึทัง้สองด้าน
• จบัยดึถงัน�า้ทีส่องด้านและถอดออกมาด้วยมมุ 

45 องศาC
• ท�าความสะอาดถงัน�า้โดยน�าฝาปิดออก
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สิ่งส�าคัญ:
ชิ้นส่วนต่างๆ ของถังน�้าและเครื่องจ่ายน�้าไม่

ควรล้างในเครื่องล้างจาน

ถาดน�้า
น�้าที่หยดลงมาในขณะใช้เครื่องจ่ายน�้าสะสม

ในถาดรองหกก้นได้ 
ถอดพลาสติกยึดออกดังแสดงในรูป
ใช้ผ้าแห้งและสะอาด เช็ดน�้าออกจากในถัง

ส่วนของชั้นจัดเก็บ
ที่สามารถเลื่อนได้    
*ตัวเลือก

อุปกรณ์เสริมพ่วงนี้ถูกออกแบบมาให้เพิ่ม
ปริมาตรการใช้งานได้ช่องชั้นที่ประตู ท�าให้
คุณสามารถวางขวด โถ เหยือกสูงๆ ได้ เพื่อลด
ชั้นวางขวดได้ ขอบคุณส�าหรับคามสามารถใน
การเล่อนได้ซ้ายและขวา

(ภาพที่แสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้นและอาจไม่
ตรงกันกับในผลิตภัณฑ์ของคุณ)

ไฟสีฟ้า
*ตัวเลือก

 ช่องใส่ผักของตู้เย็นจะมีไฟแสงสว่างสีฟ้า 
สิ่งของรายการอาหารที่เก็บไว้ในช่องแช่ผักจะ
มีแสงสว่างสีฟ้าเพื่อให้แสงในการสังเคราะห์
โดยวิธ๊การใช้ผลกระทบของความยาวคลื่นของ
แสงสีฟ้าและดังนั้นสามารถรักษาถนอมอาหาร
ให้สดใหม่และเพิ่มวิตามินในอาหารเหล่านั้นได้
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ภาชนะเก็บแบบหมุน  
(บางรุ่น)

ชั้นที่เลื่อนไปมาได้สามารถเลื่อนไปด้านซ้าย
หรือด้านขวาเพื่อที่คุณสามารถวางขวด เหยือก 
โถ หรือกล่องสูงๆ เพื่อลดความสูงของชั้นได้ 
(รูปที่ 1)

คุณสามารถเข้าถึงอาหารที่คุณได้เก็บไว้ใน
ชั้นวางโดยการจับยึดและหมุนจากด้านขวาของ
มันได้ (รูปที่ 2)

เมื่อคุณต้องการโหลดหรือน�าออกมาท�าความ
สะอาด ให้หมุนไป 90 องศา ยกขึ้นและดึงลง
เข้าหาตัว (รูปที่ 3-4)

3

1

2

4
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เครื่องท�าน�้าแข็งอัตโนมัติ 
*ตัวเลือก

เครื่องท�าน�้าแข็งอัตโนมัติจะช่วยคุณในการ
ได้น�้าแข็งจากตู้เย็นอย่างง่ายดาย  การถอดถัง
บรรจุน�้าออกจากช่องแช่เย็น  เติมน�้าและติดตั้ง
กลับเข้าไปทีเดิมเพื่อให้ได้น�้าแข็งจากเครื่องท�า
น�้าแข็ง

ก้อนน�้าแข็งล�าดับแรกๆ จะพร้อมในเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมงในถาดน�้าแข็งที่อยู่ในส่วน
แช่แข็ง 

ถ้าคุณเติมน�้าในถังให้เต็มแล้ว คุณจะได้น�้า
แข็งก้อนประมาณ 60-70 ก้อน 

เปลี่ยนน�้าในถังน�้าถ้ารอไว้นานประมาณ 2-3 
สัปดาห์แล้ว

หมายเหต ุ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องท�าน�า
แข็งอัตนมัติ อาจได้ยินเสียงในระหว่างท�างาน 
เสียงนี้เป็นปกติและไม่ใช่สัญญาณของความผิด
พลาดใดๆ
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ภาชนะบรรจุขงเครื่อง
ท�าน�้าแข็งและเก็บน�้าแข็ง
*ตัวเลือก
การใช้เครื่องท�าน�้าแข็ง

เติมน�้าลงในภาชนะบรรจุน�้าและวางลงใน
ช่องวาง  น�้าแข็งของคุณจะพร้อมในเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง ห้ามถอดเครื่องท�าน�้าแข็ง
ออกจากต�าแหน่งที่ตั้งเพื่อจ�าหยิบน�้าแข็งออก 

หมุนปุ่มบนถังเก็บน�้าแข็งตามเข็มนาฬิกา 90 
องศา 

ก้อนน�้าแข็งในถังเก็บจะตกลงมาในภาชนะ
บรรจุน�้าแข็งก้อนด้นล่าง 

คุณสามารถหยิบก้อนน�้าแข็งออกมาและน�าไป
ใช้ 

ถ้าต้องการ คุณสมารถเก็บไว้ในภาชนะบรรจุ
น�้าแข็งได้
ภาชนะบรรจุน�้าแข็ง 

ภาชนะบรรจุน�้าแข็งมีความตั้งใจส�าหรับการ
สะสมก้อนน�้าแข็งเท่านั้น ห้ามใส่น�้าลงไป มิ
ฉะนั้น อาจแตกได้
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การท�าน�้าแข็ง
*ตัวเลือก

เติมน�้าในถาดท�าน�้าแข็งด้วยน�้าและวางไว้ใน
ช่องแช่แข็ง น�้าแข็งของคุณจะพร้อมในเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง

คุณอาจน�าน�้าแข็งออกจากภาชนะถาดท�าน�้า
แข็งได้โดยการหยิบออกมาและบิดถาด

ช่องแช่ผักที่ควบคุมความชื้น (สด
เสมอ)
*ตัวเลือก

อัตราความชื้นของผักและผลไม้ถูกรักษาไว้
ภายใต้การควบคุมด้วยคุณลักษณะชองช่องแช่
ผักแบบควบคุมความชื้นและอาหารจะถูกท�าให้
มั่นใจว่าสดใหม่เสมอได้ยาวนาน 

แผ่นเลื่อนเพื่อตั้งค่าความชื้นซึ่งตั้งอยู ่ด้าน
หน้าของฝาครอบช่องแช่ผักท�าให้มั่นใจได้ว่า
ระดับความชื้นในช่องแช่ผักจะถูกควบคุมโดย
ขึ้นอยู่กับผลและผลไม้ที่บรรจถอยู่ในช่องแช่ผัก
ด้วย เก็บรักษาผลไม้จ�าพวก ส้ม มะนาว องุ่น อ
โวกาโด สับปะรด (ไม่ผ่า) และผักอย่างเช่น หัว
หอม กระเทียมและมันฝรั่ง ไว้ที่ระดับความชื้นต�่า 
ผักและผลไม้ต่างๆ นอกเหนือจากนี้จะต้องเก็บ
รักษาไว้ในความชื้นสูงเพื่อที่จะลดการสูญเสีย
ความชื้นในตัวผักและยืดอายุของผักและผลไม้
ได้ ถ้าการควบแน่นถูกสังเกตพบบนพื้นผิวของ
ช่องแข่ผักเมื่อช่องแช่ผักมีการใส่อาหารเข้าไป
มากเกินไปด้วยผักมีใบที่มีพื้นผิวของผักขนาด
ใหญ่หรือผัก เช่น แตงกวาที่สูญเสียความชื้นได้
เร็ว ให้เปิดตัวเลื่อนออก 

ต�าแหน่งที่ซึ่งการเปิดจะเปิดได้เต็มที่จะมี
ความชื้นต�่า เมื่อปิดแล้ว จะได้ความชื้นในระดับ
สูง

ห้ามกีดขวางร่องการระบายอากาศที่อยู่ด้าน
หน้าของตัวเลื่อนบนด้านหน้าของฝาปิดช่องแช่
ผัก

เปิด

ปิด
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เพื่อป้องกันการควบแน่นเป็นน�้า ผักต่างๆ ควร
จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับขอบเพดานของช่อง
แช่ผักมากที่สุดเท่าที่ท�าได้ และเพเดานขอบ
ช่องแช่ผักจะต้องไม่่กัดขวางการเปิดด้วยT 

วางผักมีใบ เช่น ผักลอยน�้า ผักขม และผัก
อื่นๆ ที่ไวต่อการสูญเสียความชื่น ไว้ในแนวราบ
มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในช่องแข่ผัก ไม่ให้อยู่
บนรากของมันในแนวดิ่ง

อย่าเก็บผักที่อยู ่ในถุงบรรจุของผักเหล่านั้น
ไว้ในช่องแช่ผัก ถ้าผกถูกเก็บไว้ในถุงบรรจุ
ของผักเหล่านั้นแล้ว นั่นจะเป็นสาเหตุของการ
เน่าเสียได้ในเวลาไม่นาน เมื่อตั้งค่าความชื้นไว้
สูง ผักของคุณจะเก็บความชื้นไว้และสามารถ
ถนอมไว้ได้ด้วยระยะเวลาสมเหตุสมผลโดยไม่
ต้องเก็บไว้ในถุงก็ได้ ในกรณีการสัมผัสกับผัก
อื่นๆ ไม่ต้องการเพื่อสุขอนามัยแล้ว ใช้กระดาษ 
โฟมหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นๆ คล้ายกัน แทนถุง
ได้

ในขณะท�าการวางผัก น�้าหนักของผักควรน�า
มาพิจารณาด้วย ผักที่น�้าหนักมากและแข็งควร
จะวางที่ด้านล่างสุดของช่องแช่ผักและผักที่น�้า
หนักเบาและอ่อนนุ่มควรวางถัดขึ้นมา

ห้ามวางผลไม้ ลูกแพร์ แอปริคอท ลูกพีช ฯลฯ 
และแอปเปิลโดยเฉพาะที่มีก๊าซเอทิลีนระดับสูง
ไว้ในช่องแช่ผักช่องเดียวกันกับผักและผลไม้
อื่นๆ ก๊าซเอทิลีนซึ่งแพร่มาจากผลไม้เหล่านี้
อาจเป็นสาเหตุของผลไม้อื่นๆ สุกเร็วขึ้นและเน่า
เสียในเวลาอันสั้นได้

ห้ามน�าเอาส่วนโครงสร้างของช่องแช่ผักออก
มานอกตู้เย็นนอกจากลิ้นชักถ้าไม่จ�าเป็น และ
โทรศัพท์เรียกช่างเทคนิคบริการถ้าจ�าเป็น ก่อน
ถอดโครงสร้างหลักของช่องแช่ผักออกจากตู้
เย็น ให้ท�าความสะอาดด้วยผ้าชุบน�้าก่อน 
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เครื่องท�าไอศครีม
*ตัวเลือก
• เปิดช่องแช่แขง็ของตูเ้ยน็
• ดนัและปล่อยเปิดฝาครอบของช่องเครือ่งท�า

ไอศครมีในช่องแข่แขง็

• วางถาดแช่แขง็ใหม่ข้างในฝาครอบฐานและ
เลือ่นเข้าไปในชัน้ด้านในสดุของช่องแข่แขง็

• น�าเอาของผสมไอศครมีทีเ่ยน็ทีอ่ณุหภมูห้ิอง
เพือ่ไปยงัภาชนะท�าไอศครมี

• ของผสมไอศครมีซึง่จะวางในกล่องท�าไอศ
ครมีจะต้องไม่มากกว่าปรมิาณทีร่ะบไุว้ใน
แบบของไอศครมี ถ้าของผสมของไอศครมี
มากกว่าถกูวางเข้าไปในกล่องมากกว่าทีร่ะบวุ้
ในแบบแล้ว จะเกดิการไหลล้น

• วางภาชนะบรรจเุข้าไปในกรอบบรรจทุีด้่าน
ล่างสดุของช่องแช่แขง็ไปยงัด้านซ้ายมอืสดุ

• หมนุภาชนะบรรจไุปยงัด้านขวาและลอ็คเข้า
กบัที่
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• ปิดช่องท�าไอศครมี ดนัและปล่อยเพือ่ลอ็คไว้
• ปิดประตขูองช่องแช่แขง็

C คุณสามารถหาแบบของไอศครีมจาก
หนังสือแบบของไอศครีม

C ตั้งค่าแบบของไอศครีมขึ้นอยู่กับ
ประเภทของไอศครีมจากหน้าจอแสดง
ผลบนประตู

C ห้ามล้างท�าความสะอาดภาชนะท�าไอศครีม
ในเครื่องล้างจาน

C ในระหว่างกระบวนการท�าไอศครีม ช่อง
แช่เย็น ขึ้นอยู่กับสภาวะการท�างานปัจจุบัน 
จะท�างานด้วยเสียงดังเล็กน้อยสักระยะ
เวลาหนึ่ง
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6  การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด
A ห้ามใช้น�า้มนัดเีซล น�า้มนัเบนซนิหรอืสารที่

คล้ายกนัในการท�าความสะอาด

B เราขอแนะน�าให้ถอดปลัก๊ตูเ้ยน็ออกก่อน
ท�าความสะอาด

B ห้ามใช้เครือ่งมอืขดัถทูีม่คีวามคมใดๆ สบู่ 
น�า้ยาท�าความสะอาดในบ้าน ผงซกัฟอกและ
แว๊กซ์ในการท�าความสะอาดตูเ้ยน็

C ใช้น�า้อุน่ในการท�าความสะอาดตูต้วัถงัของตู้
เยน็และเชด็ให้แห้ง

C ใช้ผ้าจุม่ลงในสารละลาย 1 ช้อนชาของ
คาร์บอเนตผสมกบัน�า้ครึง่ลติร ท�าให้้ผ้าเปียก
พร้อมกบัสารละลายและเชด็ท�าความสะอาด
และเชด็ให้แห้ง

B ท�าให้มัน่ใจว่าไม่มนี�า้เข้าไปข้องในของฝา
ครอบหลอดไฟและชิน้ส่วนทางไฟฟ้าอืน่ๆ

B ถ้าคณุจะไม่ใช้ตูเ้ยน็เป็นช่วงคาบเวลานาน 
ให้ถอดปลัก๊ออก น�าอาหารทัง้หมดออกมา 
ท�าความสะอาดและทิง้ประตไูว้แบบเปิดแง้ม

C ตรวจสอบว่าปะเกน็ของประตสูะอาดหรอืไม่ 
ถ้าไม่ ท�าความสะอาด

A ในการถอดชั้น้วางทีป่ระตแูละตวัเครือ่ง ให้
น�าสิง่ของภายในออกทัง้หมด แล้วถอดชัน้ที่
ประตอูอกโดยการดงึขึน้

Aห้ามใช้น�า้ทีม่คีลอรนีหรอืผลติภณัฑ์ท�าความ
สะอาดบนผวิภายนอกและชิน้ส่วนทีช่บุโครเ
มยีมของผลติภณัฑ์ คลอรนีจะท�าให้เกดิการ
กดักร่อนบนผวิโลหะเหล่านัน้ได้

การปกป้องผิวชิ้นส่วนพลาสติก 
C อย่าใส่น�า้มนัของเหลวหรอือาหารน�า้มนัปรงุ

สกุในตูเ้ยน็ของคณุในภาชนะเปิดผนกึทีพ่วก
เขาสร้างความเสยีหายพืน้ผวิพลาสตกิของ
ตูเ้ยน็ของคณุ ในกรณนี�า้มนัทีห่กล้นบนผวิ
พลาสตกิอาจท�าความเสยีหายแห่พืน้ผวิได้
และจะต้องท�าความสะอาดทนัทด้ีวยน�า้อุน่
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7  การแก้ปัญหา
ตรวจสอบตามรายการด้านล่างนี้ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ การกระท�าเช่นนั้นจะช่วยคุณประหยัด

เวลาและค่าใช้จ่าย รายการตรวจสอบต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับความผิดพลาดจากการประกอบหรือวัสดุของตู้เย็น คุณลักษณะที่อธิบายในที่นี้อาจไม่มีผลกับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตู้เย็นไม่ท�างาน 
• ปลัก๊ไฟเสยีบเข้าไปไม่แน่น >>> ท�าการเสยีบปลัก๊ไฟให้สมบรูณ์เข้าไปในเต้าเสยีบ
• ฟิวส์ทีเ่ชือ่มต่อกบัเต้าเสยีบทีต่่อพลงังานไฟฟ้าเข้ากบัตวัผลติภณัฑ์หรอืฟิวส์หลกัระเบดิ >>> ตรวจ

สอบฟิวส์
การควบแน่นเป็นหยดน�้าบนผนังด้านข้างของช่องแช่เย็น (โซนหลายอุณหภูมิ (MULTI 

ZONE), โซนแช่เย็น (COOL), โซนควบคุม (CONTROL) และ โซนยืดหยุ่น (FLEXI ZONE)).
• สภาพแวดล้อมภายนอกเยน็เกนิไป >>> ห้ามตดิตัง้ผลติภณัฑ์ในสภาพแวดล้อมทีม่อีณุหภมูติ�า่กว่า 

10 °C
• ประตตููเ้ยน็เปิดบ่อยเกนิไป >>> ดแูลอย่าให้มกีารเปิดประตตููเ้ยน็บ่อยเกนิไป
• สภาพแวดล้อมมคีวามชืน้มากเกนิไป >>> ห้ามตดิตัง้ผลติภณัฑ์ในสภาพแวดล้อมทีม่คีวามชืน้มาก
• อาหารทีป่ระกอบด้วยของเหลวถกูเกบ็รกัษาไว้โดยไม่มกีารปิดผนกึ >>> เกบ็รกัษาอาหารที่

ประกอบด้วยน�า้ไว้ในบรรจภุณัฑ์ปิดผนกึ
• ประตขูองตูเ้ยน็เปิดค้างไว้ >>> ห้ามเปิดประตขูองตูเ้ยน็ทิง้ไว้เป็นเวลานาน
• เทอร์โมสตทัวดัอณุหภมูถิกูตัง้ไว้ทีอ่ณุหภมูติ�า่เกนิไป  >>> ตัง้ค่าเทอร์โมสตทัให้ได้อณุหภมูทิี่

เหมาะสม 
• คอมเพรสเซอร์ไม่ท�างาน
• ในกรณทีีไ่ฟฟ้าดบักะทนัหนัหรอืดงึปลัก๊ไฟออกและเสยีบกลบัเข้าไปใหม่ แรงดนัก๊าซใน

ระบบท�าความเยน็ของตูเ้ยน็จะไม่สมดลุซึง่เป็นระดบัทีก่ระตุน้การป้องกนัทางความร้อนของ
คอมเพรสเซอร์ ผลติภณัฑ์จะสตาร์ทใหม่หลงัจากผ่านไปประมาณ 6 นาท ีถ้าผลติภณัฑ์ไม่ท�าการรี
สตาร์ทใหม่ภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ตดิต่อกบัศนูย์บรกิาร

• การละลายน�า้แขง็ถกูเปิดการท�างาน >>> นีเ่ป็นสิง่ปกตสิ�าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่รีะบบการละลายน�า้
แขง็แบบอตัโนมตัอิย่างสมบรูณ์ การละลายน�า้แขง็เกดิขึน้เป็นระยะๆ

• ผลติภณัฑ์ไม่ได้เสยีบปลัก๊ไฟ >>> ท�าให้แน่ใจว่ามกีารเสยีบปลัก๊ไฟแล้ว
• การตัง้ค่าอณุหภมูไิม่ถกูต้อง >>> การเลอืกตัง้ค่าอณุหภมูทิีเ่หมาะสม
• ไฟฟ้าดบั >>> ผลติภณัฑ์จะกลบัมาท�างานอย่างปกตอิกีครัง้เมือ่ไฟฟ้ากลบัมาปกติ 

เสียงดังจากการท�างานของตู้เย็นเพิ่มมากขึ้นในขณะท�าการใช้งาน
• ประสทิธภิาพการท�างานของตูเ้ยน็อาจจะแปรปันโดยขึน้อยูก่บัการแปรผนัของอณุหภมูแิวดล้อม นี่

เป็นสิง่ปกตแิละไม่ใช้การท�างานผดิพลาด
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ตู้เย็นท�างานบ่อยหรือท�างานเป็นเวลานาน
• ผลติภณัฑ์ใหม่นี ้อาจจะมขีนาดใหญ่กว่าผลติภณัฑ์ก่อนหน้านี ้ผลติภณัฑ์ทีม่ขีนาดใหญ่กว่าจะ

ท�างานเป็นเวลานานกว่า
• อณุหภมูห้ิองอาจจะสงูกว่า >>> ผลติภณัฑ์โดยปกตจิะท�างานเป็นระยะเวลานานกว่าในห้องทีม่ี

อณุหภมูสิงูกว่า
• ผลติภณัฑ์อาจจะเสยีบปลัก๊ไฟเมือ่ไม่นานมานีห้รอืมรีายการอาหารใหม่ๆ ใส่เข้าไปเพิม่ >>> 

ผลติภณัฑ์จะใช้เวลานานกว่าในการไปถงึอณุหภมูทิีต่ัง้ไว้ถ้าเพิง่เสยีบปลัก๊ไฟไม่นานหรอืมอีาหาร
ใหม่ๆ ใส่เพิม่เข้าไป นีเ่ป็นสิง่ปกติ

• ปรมิาณอาหารร้อนทีม่ากขึน้อาจจะเพิง่ใส่เข้าไปในตวัผลติภณัฑ์ >>> ห้ามวางอาหารร้อนเข้าไป
ในตูเ้ยน็

• ประตขูองตูเ้ยน็เปิดบ่อยหรอืมกีารเปิดทิง้ไว้เป็นเวลานาน >>> อากาศอุน่ทีห่มนุเวยีนภายในจะเป็น
สาเหตขุองการท�างานของผลติภณัฑ์นานขึน้ ห้ามเปิดประตตููเ้ยน็บ่อยๆ

• ประตขูองช่องแช่แขง็และช่องแช่เยน็อาจเปิดแง้มไว้ >>> ตรวจสอบว่าประตปิูดสนทิ
• ผลติภณัฑ์อาจจะตัง้ค่าไว้ทีอ่ณุหภมูติ�า่เกนิไป >>> ตัง้ค่าอณุหภมูใิห้สงูขึน้และรอจนกระทัง่

ผลติภณัฑ์ไปถงึอณุหภมูทิีป่รบัใหม่
• แหวนรองประตขูองช่องแช่แขง็หรอืช่องแช่เยน็อาจจะสกปรก สกึหรอแตกหกัหรอืตดิตัง้ไม่เหมาะ

สม >>> ท�าความสะอาดและเปลีย่นแหวนรองประตใูหม่ แหวนรองเสยีหาย / บดิเบีย้วจะเป็นสาเหตุ
ของผลติภณัฑ์ท�างานเป็นเวลานานกว่าเดมิเพือ่รกัษาอณุหภมูภิายในไว้

อุณหภูมิของช่องแช่แข็งต�่าเกินไป แต่อุณหภูมิของช่องแช่เย็นเพียงพอแล้ว
• อณุหภมูขิองช่องแช่แขง็ถกูตัง้ไว้ต�า่มาก >>> ตัง้ค่าอณุหภมูขิองช่องแช่แขง็ให้สงูขึน้และตรวจ

สอบอกีครัง้
อุณหภูมิของช่องแช่เย็นต�่าเกินไป แต่อุณหภูมิของช่องแช่แข็งเพียงพอแล้ว

• อณุหภมูขิองช่องแช่เยน็ถกูตัง้ไว้ต�า่มาก >>>ตัง้ค่าอณุหภมูขิองช่องแช่เยน็ให้สงูขึน้และตรวจสอบ
อกีครัง้

รายการอาหารที่เก็บรักษาในลิ้นชักของช่องแช่เย็นถูกแช่แข็ง
• อณุหภมูขิองช่องแช่เยน็ถกูตัง้ไว้สงูมาก >>> ตัง้ค่าอณุหภมูขิองช่องแช่เยน็ให้ต�า่ลงและตรวจสอบ

อกีครัง้
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อุณหภูมิในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งสูงเกินไป
• อณุหภมูขิองช่องแช่เยน็ถกูตัง้ไว้สงูมาก >>> ตัง้ค่าอณุหภมูขิองช่องแช่เยน็ให้ต�า่ลงและตรวจสอบ

อกีครัง้ เปลีย่นแปลงอณุหภมูขิองช่องแช่เยน็หรอืช่องแช่แขง็และรอจนกว่าช่องแช่อาหารแต่ละ
แบบนัน้ไปถงึอณุหภมูทิีต่ัง้ใหม่

• ประตขูองตูเ้ยน็เปิดบ่อยหรอืมกีารเปิดทิง้ไว้เป็นเวลานาน >>> ห้ามเปิดประตตููเ้ยน็บ่อยเกนิไป
• ประตตููเ้ยน็อาจเปิดแง้มไว้ >>> ปิดประตใูห้สนทิ
• ผลติภณัฑ์อาจจะเสยีบปลัก๊ไฟเมือ่ไม่นานมานีห้รอืมรีายการอาหารใหม่ๆ ใส่เข้าไปเพิม่ 

>>>นีเ่ป็นสิง่ปกต ิผลติภณัฑ์จะใช้เวลานานกว่าในการไปถงึอณุหภมูทิีต่ัง้ไว้เมือ่เพิง่เสยีบปลัก๊ไฟ
ไม่นานหรอืมอีาหารใหม่ใส่เข้าไปเพิม่ขึน้

• ปรมิาณอาหารร้อนทีม่ากขึน้อาจจะเพิง่ใส่เข้าไปในตวัผลติภณัฑ์. >>>ห้ามใส่อาหารร้อนเข้าไปใ
นตวัผลติภณัฑ์

• การสัน่สะเทอืนหรอืเสยีงดงั
• พืน้ห้องไม่ได้ระดบัหรอืไม่คงทน >>> ถ้าผลติภณัฑ์เกดิการสัน่สะเทอืนเมือ่ท�าการเคลือ่นไหวช้าๆ 

ให้ปรบัขาตัง้ให้ได้การวางผลติภณัฑ์ทีส่มดลุ นอกจากนีต้้องมัน่ใจว่าพืน้ผวิห้องมคีวามคงทนเพยีง
พอในการรองรบัผลติภณัฑ์

• รายการสิง่ของใดๆ ทีว่างบนตวัผลติภณัฑ์อาจท�าให้เกดิเสยีงดงัได้ >>>เอาวตัดใุดๆ ทีว่างบนตวั
ผลติภณัฑ์ออกไป

ผลิตภัณฑ์สร้างเสียงดังจากการไหลของของเหลว การพ่นสเปรย์ เป็นต้น
• หลกัการท�างานของผลติภณัฑ์เกีย่วข้องกบัการไหลของของเหลวและก๊าซ นีเ่ป็นสิง่ปกตแิละไม่ใช่

อาการความผดิพลาด
มีเสียงพัดลมออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์

• ผลติภณัฑ์นีใ้ช้พดัลมส�าหรบักระบวนการระบายความร้อน นีเ่ป็นสิง่ปกตแิละไม่ใช่การท�างานผดิ
พลาด

มีการควบแน่นเป็นหยดน�้าเกิดขึ้นบนผนังด้านในของผลิตภัณฑ์
• อากาศร้อนหรอืชืน้จะเพิม่การท�าความเยน็และการควบแน่นเป็นหยดน�า้ นีเ่ป็นสิง่ปกตแิละไม่ใช่

การท�างานผดิพลาด 
• ประตขูองตูเ้ยน็เปิดบ่อยหรอืมกีารเปิดทิง้ไว้เป็นเวลานาน >>>ห้ามเปิดประตตููเ้ยน็บ่อย ปิดประตู

ทนัทถ้ีาเปิดไว้
• ประตตููเ้ยน็อาจเปิดแง้มไว้ >>>ปิดประตตููเ้ยน็ให้สนทิ

มีความชื้นเกิดขึ้นด้านนอกของผลิตภัณฑ์หรือระหว่างประตูต่างๆ ของตู้เย็น
• อากาศแวดล้อมอาจจะชืน้ นีค่่อนข้างปกตใินสภาพอากาศชืน้ เมือ่ความชืน้ลดลง การควบแน่นเป็น

หยดน�า้จะระเหยไป
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มีกลิ่นภายในไม่ดี
• ไม่มกีารท�าความสะอาดอย่างสม�า่เสมอ >>>ท�าความสะอาดภายในอย่างสม�า่เสมอโดยใช้ฟองน�า้ 

น�า้อุน่และน�า้ผสมคาร์บอเนต
• ภาชนะบรรจบุางตวัอาจท�าให้เกดิกลิน่ไม่พงึประสงค์ได้ >>>ใช้ภาชนะและบรรจภุณัฑ์ทีไ่ม่ได้เป็น

วสัดปุราศจากกลิน่.
• อาหารไม่ได้วางในภาชนะทีปิ่ดผนกึ. >>>เกบ็รกัษาอาหารไว้ในภาชนะทีม่กีารปิดผนกึ จลุชพีอาจ

จะแพร่กระจายผ่านรายการอาหารทีไ่ม่ได้ปิดผนกึและท�าให้เกดิเกลนิไม่พงึประสงค์ได้
• น�ารายการอาหารทีห่มดอายแุละเสยีแล้วออกจากตูเ้ยน็

ประตูของตู้เย็นไม่ได้ปิด
• บรรจภุณัฑ์ของอาหารอาจไปขดัขวางการปิดประตตููเ้ยน็ได้ 

>>>ย้ายต�าแหน่งของรายการอาหารใดๆ ทไีปขดัขวางการปิดประตตููเ้ยน็
• ผลติภณัฑ์ไม่ได้ถกูตัง้ไว้ในแนวตัง้อย่างสมบรูณ์บนพืน้ห้อง >>>ปรบัขาตัง้ของผลติภณัฑ์เพือ่ปรบั

สมดลุการวางต�าแหน่งของผลติภณัฑ์
• พืน้ห้องไม่ได้ระดบัหรอืไม่คงทน >>>ท�าให้แน่ใจว่าพืน้ห้องได้ระดบัและมคีวามคงทนเพยีงพอส�าห

รบัการรองรบัตวัผลติภณัฑ์
ถังส�าหรับใส่ผักติดขัด

• รายการอาหารอาจจะไปสมัผสักบัส่วนด้านบนของลิน้ชกัได้ >>>จดัเรยีงการวางรายการอาหารใ
หม่ในลิน้ชกั
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