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Please read this manual before using the product!
Dear Customer,
We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in modern facilities 
with care and meticulous quality controls.
Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In case the product 
changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner along with the product.

This guide will help you use the product quickly and safely.
•	 Please read the user guide carefully before installing and operating the product.
•	 Always observe the applicable safety instructions.
•	 Keep the user guide within easy reach for future use.
•	 Please read any other documents provided with the product.
Keep in mind that this user guide may apply to several product models. The guide clearly indicates any 
variations of different models.

C Important information and use-
ful tips.

A Risk of life and property.

B Risk of electric shock. 

The product’s packaging is made of 
recyclable materials, in accordan-
ce with the National Environment 
Legislation.

www.beko.com

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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1 Safety and environment instructions
This section provides the safety 
instructions necessary to prevent 
the risk of injury and material 
damage. Failure to observe these 
instructions will invalidate all 
types of product warranty.

1.1. General safety
•	 This product should not be 

used by persons with physical, 
sensory and mental disabilities, 
without sufficient knowledge 
and experience or by children. 
The device can only be 
used by such persons under 
supervision and instruction of 
a person responsible for their 
safety. Children should not be 
allowed to play with this device.

•	 In case of malfunction, unplug 
the device.

•	 After unplugging, wait at least 
5 minutes before plugging 
in again. Unplug the product 
when not in use. Do not touch 
the plug with wet hands! Do 
not pull the cable to plug off, 
always hold the plug.

•	 Wipe the power plug’s tip with 
a dry cloth before plugging in.

•	 Do not plug in the refrigerator if 
the socket is loose.

•	 Unplug the product during 
installation, maintenance, 
cleaning and repair. 

•	 If the product will not be used 
for a while, unplug the product 
and remove any food inside. 

•	 Do not use steam or steamed 
cleaning materials for cleaning 
the refrigerator and melting the 
ice inside.  Steam may contact 
the electrified areas and cause 
short circuit or electric shock!

•	 Do not wash the product by 
spraying or pouring water on it! 
Danger of electric shock!

•	 In case of malfunction, do not 
use the product, as it may 
cause electric shock.  Contact 
the authorized service before 
doing anything.

•	 Plug the product into an 
earthed socket. Earthing 
must be done by a qualified 
electrician.

•	 If the product has LED type 
lighting, contact the authorized 
service for replacing or in case 
of any problem.

•	 Do not touch frozen food with 
wet hands! It may adhere to 
your hands!

•	 Do not place liquids in bottles 
and cans into the freezer 
compartment. They may burst 
out!

•	 Place liquids in upright position 
after tightly closing the lid.
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Safety and environment instructions
•	 Do not spray flammable 

substances near the product, 
as it may burn or explode.

•	 Do not keep flammable 
materials and products with 
flammable gas (sprays, etc.) in 
the refrigerator.

•	 Do not place containers 
holding liquids on top of the 
product. Splashing water on 
an electrified part may cause 
electric shock and risk of fire.

•	 Exposing the product to rain, 
snow, sunlight and wind will 
cause electrical danger. When 
relocating the product, do not 
pull by holding the door handle. 
The handle may come off.

•	 Take care to avoid trapping any 
part of your hands or body in 
any of the moving parts inside 
the product.

•	 Do not step or lean on the door, 
drawers and similar parts of 
the refrigerator. This will cause 
the product to fall down and 
cause damage to the parts. 

•	 Take care not to trap the power 
cable.

1.1.1 HC warning
If the product comprises a cooling 
system using R600a gas, take 
care to avoid damaging the 
cooling system and its pipe while 
using and moving the product. 
This gas is flammable. If the 
cooling system is damaged, keep 
the product away from sources 
of fire and ventilate the room 
immediately.

C
The label on the inner left 
side indicates the type of 
gas used in the product.

1.1.2 For models with 
water fountain
•	 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. 
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Safety and environment instructions
If you lack the knowledge of 
how to measure the water 
mains pressure, please seek 
a professional support.Use 
drinking water only.

1.2. Intended use
•	 This product is designed for 

home use. It is not intended for 
commercial use.

•	 The product should be used to 
store food and beverages only.

•	 Do not keep sensitive 
products requiring controlled 
temperatures (vaccines, 
heat sensitive medication, 
medical supplies, etc.) in the 
refrigerator.

•	 The manufacturer assumes no 
responsibility for any damage 
due to misuse or mishandling.

•	 The product’s bench life is 
10 years. The spare parts 
necessary for the product to 
function will be available for 
this period.

1.3. Child safety
•	 Keep packaging materials out 

of children’s reach.
•	 Do not allow the children to 

play with the product.
•	 If the product’s door comprises 

a lock, keep the key out of 
children’s reach.

1.4. 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. Do not dispose of the 
waste product with normal domestic 
and other wastes at the end of its 
service life. Take it to the collection 

center for the recycling of electrical and 
electronic equipment. Please consult your local 
authorities to learn about these collection 
centers.

1.5. Compliance with RoHS Directive
•	 This product complies with EU WEEE Directive 

(2011/65/EU). It does not contain harmful and 
prohibited materials specified in the Directive.

1.6. 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.
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2 Refrigerator

C
*Optional: Figures in this user guide are schematic and may not be exactly match your product. If your 
product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.

1. Cooler compartment
2. Butter cheese rack
3. Glass rack
4. Eggholder
5. Odour filter
6. Minibar inner cover
7. Zero degree compartments
8. Vegetable bins
9. Cooler compartment door shelves

10. Door rack under storage container 
11. Multizone compartment glass racks 
12. Freezer compartment door shelves
13. Multi Zone / Flexi Zone / Cool Control 

compartment food storage compartments
14. Multizone compartment
15. Freezer compartment 
16. Frozen or fresh food storage compartment
17. Freezer
18. Ice stock compartment

1

2

3
5

6

4

7

8
9
10

11

12

17
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13

1415
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3 Installation
3.1. Right place for installation
Contact the Authorized Service for the product's 
installation. To ready the product for installation, 
see the information in the user guide and make 
sure the electric and water utilities are as required. 
If not, call an electrician and plumber to arrange 
the utilities as necessary.

B
WARNING: The manufacturer assumes 
no responsibility for any damage caused 
by the work carried out by unauthorized 
persons.

B
WARNING: The product’s power cable 
must be unplugged during installation. 
Failure to do so may result in death or 
serious injuries!

A
WARNING: : If the door span is too 
narrow for the product to pass, remove 
the door and turn the product sideways; if 
this does not work, contact the authorized 
service.

•	Place	the	product	on	a	flat	surface	to	avoid	
vibration.

•	Place	the	product	at	least	30	cm	away	from	the	
heater, stove and similar sources of heat and at 
least 5 cm away from electric ovens.

•	Do	not	expose	the	product	to	direct	sunlight	or	
keep in damp environments.

•	The	product	requires	adequate	air	circulation	to	
function efficiently. If the product will be placed 
in an alcove, remember to leave at least 5 cm 
distance between the product and the ceiling 
and the walls.

•	Do	not	install	the	product	in	environments	with	
temperatures below -5°C.

3.2. Attaching the plastic wedges
Use the plastic wedges in the provided with 
the product to provide sufficient space for air 
circulation between the product and the wall. 
1. To attach the wedges, remove the screws on the 
product and use the screws provided with the wedges.

2. Attach 2 plastic wedges on the ventilation cover 
shown as j in the figure.
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Installation

3.3. Adjusting the stands
If the product is not in balanced position, adjust the 
front adjustable stands by rotating right or left.

3.5. Water connection 
(Optional)

A
WARNING: Unplug the product and 
the water pump (if available) during 
connection.

The product’s water mains, filter and carboy 
connections must be rendered by authorizer 
service. The product can be connected to a carboy 
or directly to the water mains, depending on the 
model. To establish the connection, the water hose 
must first be connected to the product.
Check to see the following parts are supplied with 
your product’s model: 

3.4. Power connection

A WARNING: Do not use extension or multi 
sockets in power connection.

B WARNING: Damaged power cable must 
be replaced by Authorized Service.

C
When placing two coolers in adjacent 
position, leave at least 4 cm distance 
between the two units.

•	 Our firm will not assume responsibility for any 
damages due to usage without earthing and 
power connection in compliance with national 
regulations.

•	 The power cable plug must be easily 
accessible after installation. 

•	 Connect the refrigerator to an earthed socket 
with 220-240V/50 Hz voltage. The plug must 
comprise a 10-16A fuse.

•	 Do not use multi-group plug with or without 
extension cable between the wall socket and 
the refrigerator.

3

1

4

2

*5

1. Connector (1 piece): Used to attach the water 
hose to the rear of the product.

2. Hose clip (3 pieces): Used to fix the water 
hose on the wall.

3. Water hose (1 piece, 5 meter diameter 1/4 
inches): Used for the water connection. 

4. Faucet adapter (1 piece): Comprises a porous 
filter, used for connection to the cold water 
mains.

5. Water filter (1 piece *Optional): Used to 
connect the mains water to the product. Water 
filter is not required if carboy connection is 
available.
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Installation

1
23

3.6. Connecting water 
hose to the product
To connect the water hose to the product, 
follow the instructions below.
1. Remove the connector on the hose nozzle 

adaptor in the back of the product and run the 
hose through the connector. 

2. Push the water hose down tightly and connect 
to the hose nozzle adaptor.

3. Tighten the connector manually to fix on the 
hose nozzle adaptor. You may also tighten the 
connector using a pipe wrench or pliers.

3.7. Connecting to water mains
(Optional)
To use the product by connecting to the cold water 
mains, a standard 1/2” valve connector must be 
installed to the cold water mains in your home. If 
the connector is not available or if you are unsure, 
consult a qualified plumber. 
1. Detach the connector (1) from the faucet 

adaptor (2).

123

2. Connect the faucet adaptor to the water mains 
valve.

3. Attach the connector around the water hose.

4. Connect the other end of the hose to the 
water mains (See Section 3.7) or, to use 
carboy, to the water pump (See Section 3.8).
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Installation
4. Attach the connector into the faucet adaptor 

and tighten by hand / tool.

       
2. Connect the other end of the water hose to 

the water pump by pushing the hose into the 
pump’s hose inlet.  

5. To avoid damaging, shifting or accidentally 
disconnecting the hose, use the clips provided 
to fix the water hose appropriately.

A
WARNING: After turning the faucet 
on, make sure there is no water leak on 
either end of the water hose. In case of 
leakage, turn the valve off and tighten 
all connections using a pipe wrench or 
pliers. 

3.8. For products using water carboy
(Optional)
To use a carboy for the product’s water 
connection, the water pump recommended by the 
authorized service must be used. 
1. Connect one end of the water hose provided 

with the pump to the product (see 3.6) and 
follow the instructions below.

  
               
3. Place and fasten the pump hose inside the 

carboy.
      

4. Once the connection is established, plug in 
and start the water pump.

C
Please wait 2-3 minutes after starting 
the pump to achieve the desired 
efficiency.

C See also the pump’s user guide for 
water connection.

C When using carboy, water filter is not 
required.
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Installation
3.9. Fixing external filter 
on the wall (Optional)

A WARNING: Do not fix the filter on the 
product.

Check to see the following parts are supplied with 
your product’s model:

1. Connector (1 piece): Used to attach the water 
hose to the rear of the product.

2. Faucet adapter (1 piece): Used for connection 
to the cold water mains.

3. Porous filter (1 piece)
4. Hose clip (3 pieces): Used to fix the water 

hose on the wall.
5. Filter connecting apparatus (2 pieces): Used to 

fix the filter on the wall.
6. Water filter (1 piece): Used to connect the 

product to the water mains. Water filter is not 
necessary when using carboy connection.

1. Connect the faucet adaptor to the water mains 
valve.

3. Attach the filter in upright position on the filter 
connecting apparatus, as indicated on the 
label. (6) 

1 2 3

4

5

6

2. Determine the location to fix the external filter. 
Fix the filter’s connecting apparatus (5) on the 
wall.
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Installation
4. Attach the water hose extending from the top 

of the filter to the product’s water connection 
adaptor, (see 3.6.)

Water line:

Carboy line:

C Do not use the first 10 glasses of 
water after connecting the filter.

After completing the image below link shall be as
specified.
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4 Preparation
4.1. What to do for energy saving
mehmet

A
Connecting the product to electronic 
energy-saving systems is harmful, as it 
may damage the product.

•	 Do not keep the refrigerator doors open for 
long periods.

•	 Do not place hot food or beverages into the 
refrigerator.

•	 Do not overfill the refrigerator; blocking the 
internal air flow will reduce cooling capacity.

•	 The energy consumption value specified for 
the refrigerator was measured with the freezer 
compartment’s upper shelf removed, other 
shelves and the lowest drawers in place and 
under maximum load. The top glass shelf can 
be used, depending on the shape and size of 
food to be frozen.

•	 Depending on the product’s features; 
defrosting frozen foods in the cooler 
compartment will ensure energy saving and 
preserve food quality.

•	 The baskets/drawers that are provided with the 
chill compartment must always be in use for 
low energy consumption and for better storage 
conditions.

•	 Food contact with the temperature sensor in 
the freezer compartment may increase energy 
consumption of the appliance. Thus any 
contact with the sensor(s) must be avoided.

•	 Make sure the foods are not in contact with 
the cooler compartment temperature sensor 
described below.

4.2. First Use
Before using your refrigerator, make sure the 
necessary preparations are made in line with 
the instructions in “Safety and environment 
instructions” and “Installation” sections. 
•	 Keep the product running with no food 

inside for 6 and do not open the door, unless 
absolutely necessary.

C
A sound will be heard when the 
compressor is engaged. It is normal to 
hear sound even when the compressor is 
inactive, due to the compressed liquids 
and gasses in the cooling system. 

C
It is normal for the front edges of the 
refrigerator to be warm. These areas are 
designed to warm up in order to prevent 
condensation.

C
In some models, the instrument panel 
automatically turns off 5 minutes after 
the door has closed. It will be reactivated 
when the door has opened or pressed on 
any key.  
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5 Using the product
5.1. Indicator panel
Touch screen display panel allows you to adjust the temperature and control other functions of the 
product without opening the product door. You just need to touch the texts of the related buttons for 
function settings.

1 2 3 4 5

678910

1. Quick freeze button
2. Freezer compartment temperature setting 

button
3. Quick cooling button
4. Cooler compartment temperature setting 

button
5. Multi zone compartment temperature setting 

button
6. Vacation / °C-°F conversion button
7. Button lock engage / disengage and filter 

change warning button
8. Water, crushed ice, ice cubes selection button
9. Ice maker on/off button
10. Display on/off button

C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match your 
product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.
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Using the product

1. Rapid freezing 
Press button number (1) for quick freezing, quick 
freezing indicator (  ) shall activate. Function 
duration is 2 hours. Press the button again to 
cancel before this duration.
2. Cooler compartment temperature setting 
When the button no (2) is pressed, the freezer 
compartment temperature can be set to -18, -20, 
-22, -24, -18... values.
When the Freezer Compartment temperature is set 
to -18, the (  ) indicator which indicates that 
the product runs in economic mode  turns on.
3. Rapid cooling 
Press button number (3) for quick cooling, quick 
cooling indicator (  ) shall activate. Function 
duration is 2 hours. Press the button again to 
cancel before this duration.
4. Cooler compartment temperature setting
When the button no (4) is pressed, the cooler 
compartment temperature can be set to 8, 6, 4, 2, 
8... values.
5. Multi zone compartment temperature 
setting 
Keep the Mode button pressed for 3 seconds 
to set the Multi Zone compartment as freezer 
or cooler. The compartment is set as freezer 
as factory default, and it is set as cooler upon 
pressing the Mode button for 3 seconds. Repeat 
the same steps to use the compartment as freezer 
again.
In cooler use, 2, 4, 6, 8,10 degrees activate on the 
display and ( ) display lights up.
In freezer use, (-6, -18, -20, -22, -24) degrees 
activate on the display at most and ( ) display 
lights up.
6. Vacation function 
To activate the vacation function, press the button 
no (6); vacation mode indicator ( ) activates.
7. Button lock activation
To activate the button lock, press the button no (7). 
Function will be terminated upon pressing again.

8. Water, ice, ice cubes selection 
You can browse the water ( ), cube ice ( ) 
crushed ice (  ) selections with button no 8. The 
light of the indicator that you activated will remain 
on.
9. Ice making 
Ice making can be cancelled ( ) or 
activated ( ) pressing the button number 
(9).
10. Display on/off  
Display on/off can be cancelled (
) or activated ( ) pressing the button 
number (10).
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Using the product

A

4 23 1

A

4 23 1

5.2. Activating the water 
filter replacing alert 
(For products connected to water mains and 
comprising filter)
The water filter replacing alert is adjusted as 
described below.
1.    Press the A (button lock) button while the 
refrigerator is running.

2. Then press the following buttons in order.

1. Vacation button
2. Cooler temperature adjustment button
3. Rapid cool adjustment button
4. Freezer temperature adjustment button
When the buttons are pressed in the correct 
order, the button lock indicator turns off, a short 
sound warning is heard and Filter Change Warning 
indicator turns on.
The filter service life automatic calculation function 
is inactive by default. This function must be 
activated for products comprising a filter.
Your refrigerator will automatically indicate the 
filter replacement period after 6 months. Repeating 
this process when the filter service life automatic 
calculation is active will cancel this function.

5.3. Taking ice / water
(Optional)
Select the related option using the display to take 
water ( ) / cube ice ( ) / crushed ice ( ). 
Water/ice can be taken pushing the trigger on the 
water fountain. When transition is made between 
cube ice (  ) / crushed ice (  ) options, the ice 
type from the previous selection can be given in 
the first few times.

•	 You must wait approximately 12 hours before 
taking ice from the ice / water fountain for the 
first time. The fountain may not discharge ice if 
there is insufficient ice in the ice box.

•	 The 30 pieces of ice cubes (3-4 Litres) taken 
after first operating should not be used.

•	 In case of power blackout or temporary 
malfunction, the ice may partly melt and re-
freeze. This will cause the ice pieces to merge 
with each other. In case of extended power 
blackouts or malfunction, the ice may melt and 
leak out. If such a problem occurs, clean the 
ice tray by removing the ice remaining in the 
ice tray (see 6.3. )

A
WARNING: The product’s water system 
should be connected to cold water line 
only. Do not connect to hot water line. 

•	 Water may not be taken in when the product 
is run for the first time. The reason for this is 
the air inside the system. The air in the system 
must be discharged. To do this, push the 
water fountain trigger for 1-2 minutes until the 
fountain discharges water. The initial water flow 
may be irregular. The water will flow normally 
once the air in the system is discharged.
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Using the product
•	 Water may come out dirty when the filter is 

used for the first time. The first 10 glasses of 
water should not be consumed.

•	 You must wait approximately 12 hours to get 
cold water after first installation.

•	 The product’s water system is designed 
for clean water only. Do not use any other 
beverages.

•	 It is recommended to disconnect the water 
supply if the product will not be used for long 
periods during vacation etc.

•	 The first 1-2 glasses may come out hot if the 
water fountain has not been used for a long 
time.

5.4. Dripping tray
(Optional)
The water dripping from the water fountain 
accumulates on the drip tray; no water drainage is 
available. Pull the drip tray out or push on the edges 
to remove the tray. You may then discharge the water 
inside the drip tray.

5.5. Zero degree compartment
(Optional)
Use this compartment to store delicatessen 
products that should be stored in lower 
temperatures or meat products you shall consume 
immediately. Do not place vegetables and fruits in 
this compartment. 
You can expand the product's internal volume by 
removing any of the zero degree compartments.
To remove the compartment, simply pull forth, lift 
up and pull out.

5.6. Vegetable bin        
The refrigerator's vegetable bin is designed to 
keep vegetables fresh by preserving humidity. 
For this purpose, the overall cold air circulation is 
intensified in the vegetable bin. Keep fruits and 
vegetables in this compartment. Keep the green-
leaved vegetables and fruits separately to prolong 
their life.
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Using the product

5.7. Multi zone storage compartment   
You can use the Multi Zone compartment with the 
mode you desire by setting it to freezer or cooler 
temperatures ( -24 °C , + 10 °C ). 
•	 Use -18,-20,-22,-24 to freeze foods,
•	 Use 2,4,6,8,10 to cool foods,
•	 Use 0°C to store for delicatessen products and 

meat products you will consume immediately,
•	 You can store meats for 3 weeks by freezing 

them at -6°C.
•	 10°C can be used to store rice. 

5.8.  Rotating storage compartment 
(Optional)
This accessory is designed to increase the usage 
volume under the door rack. As shown in the 
picture, you can pull it towards yourself holding 
the tip.

5.9. Blue light
(Optional)
The product's vegetable bins comprise blue 
light. The vegetables in the bin will continue 
photosynthesise under the blue light's wavelength 
effect and remain live and fresh.  

5.10.  Ionizer 
(Optional)
Air is ionized by the ionizing system in the cooler 
compartment air duct. The propagating negative 
ions remove the bacteria and other odour-causing 
molecules from the air.  

5.11.  Minibar
(Optional)
The refrigerator's minibar door shelf can be 
accessed without opening the door. This will 
allow you to easily take frequently consumed 
food and beverages from the refrigerator. To open 
the minibar cover, push with your hand and pull 
towards yourself. 

A
WARNING: Do not sit on the minibar door, 
to not swing on it and do not place heavy 
objects on it. This may damage the product 
or cause you to be injured.

To close this compartment, simply push forward 
from the upper section of the cover. 
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5.12. Freezing fresh food
•	 To preserve food quality, the food items placed 

in the freezer compartment must be frozen as 
quickly as possible, use the rapid freezing for 
this.

•	 Freezing the food items when fresh will extend 
the storage time in the freezer compartment.

•	 Pack the food items in air-tight packs and seal 
tightly.

•	 Make sure the food items are packed before 
putting in the freezer. Use freezer holders, 
tinfoil and damp-proof paper, plastic bag 
or similar packaging materials instead of 
traditional packaging paper.

•	 Mark each food pack by writing the date on the 
package before freezing. This will allow you to 
determine the freshness of each pack every 
time the freezer is opened. Keep the earlier 
food items in the front to ensure they are used 
first.

•	 Frozen food items must be used immediately 
after defrosting and should not be frozen again.

•	 Do not free large quantities of food at once.

Freezer 
Compartment 

Setting

Cooler 
Compartment 

Setting
Descriptions

-18°C 4°C This is the default, recommended setting.
-20,-22 veya 
-24°C 4°C These settings are recommended for ambient temperatures 

exceeding 30°C. 

Rapid Freeze 4°C Use this to freeze food items in a short time, the product will reset to 
previous settings when the process is completed. 

-18°C or colder 2°C Use these settings if you believe the cooler compartment is not cold 
enough due to ambient temperature or frequently opening the door. 

5.13. Recommendations for 
storing frozen foods
The compartment must be set to at least -18°C.
1. Place the food items in the freezer as quickly 

as possible to avoid defrosting.
2. Before freezing, check the “Expiry Date” on 

the package to make sure it is not expired.
3. Make sure the food’s packaging is not 

damaged.

5.14. Deep freezer details
As per the IEC 62552 standards, the freezer must 
have the capacity to freeze 4,5 kg of food items at 
-18°C or lower temperatures in 24 hours for each 
100 litres of freezer compartment volume. Food 
items can only be preserved for extended periods 
at or below temperature of -18°C . You can keep 
the foods fresh for months (in deep freezer at or 
below temperatures of 18°C ).
The food items to be frozen must not contact 
the already-frozen food inside to avoid partial 
defrosting.
Boil the vegetables and filter the water to extend 
the frozen storage time. Place the food in air-tight 
packages after filtering and place in the freezer. 
Bananas, tomatoes, lettuce, celery, boiled eggs, 
potatoes and similar food items should not be 
frozen. Freezing these food items will simply 
reduce the nutritional value and food quality, 
as well as possible spoiling which is harmful to 
health.
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5.15. Placing the food
Freezer 
compartment 
shelves 

Various frozen goods including 
meat, fish, ice cream, 
vegetables etc.

Cooler 
compartment 
shelves

Food items inside pots, capped 
plate and capped cases, eggs 
(in capped case)

Cooler 
compartment 
door shelves 

Small and packed food or 
beverages

Vegetable bin Fruits and vegetables

Fresh food 
compartment

Delicatessen (breakfast food, 
meat products to be consumed 
in short notice)

5.16. Door open alert 
(Optional)
An audible alert will be heard if the product's door 
remains open for 1 minute. The audible alert will 
stop when the door is closed or any button on the 
display (if available) is pressed.

5.17. Interior light
Interior light uses a LED type lamp. Contact the 
authorized service for any problems with this lamp.

The lamp(s) used in this appliance is not suitable 
for household room illumination. The intended 
purpose of this lamp is  to assist the user to place 
foodstuffs in the refrigerator/freezer in a safe and 
comfortable way.
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6  Maintenance and cleaning

Cleaning the product regularly will prolong its 
service life.

B WARNING: Disconnect the power before 
cleaning the refrigerator.

•	 Do not use sharp and abrasive tools, soap, 
house cleaning materials, detergents, gas, 
gasoline, varnish and similar substances for 
cleaning.

•	 Melt a teaspoonful of carbonate in the water. 
Moisten a piece of cloth in the water and wring 
out. Wipe the device with this cloth and dry off 
thoroughly.

•	 Take care to keep water away from the lamp’s 
cover and other electrical parts.

•	 Clean the door using a wet cloth. Remove all 
items inside to detach the door and chassis 
shelves. Lift the door shelves up to detach. 
Clean and dry the shelves, then attach back in 
place by sliding from above.

•	 Do not use chloric water or cleaning products 
on the exterior surface and chrome-coated 
parts of the product. Chlorine will cause rust on 
such metallic surfaces.

6.1. Preventing malodour
The product is manufactured free of any 
odorous materials. However, keeping the food in 
inappropriate sections and improper cleaning of 
internal surfaces may lead to malodour.
To avoid this, clean the inside with carbonated 
water every 15 days.
•	 Keep the foods in sealed holders. 

Microorganisms may spread out of unsealed 
food items and cause malodour.

•	 Do not keep expired and spoilt foods in the 
refrigerator.

6.2. Protecting plastic surfaces 
Oil spilled on plastic surfaces may damage the 
surface and must be cleaned immediately with 
warm water.

1

6.3. Cleaning the ice tray
(Optional) 
1. To remove the ice tray, turn the knob on the 

arm and remove the tray.

2. Clean the area inside the ice tray where the 
spiral is located with water, without using any 
chemical.

3. When placing the tray, make sure that the 
corresponding parts (see. 1-2) fit onto each 
other. Make sure that the spiral inside the 
tray is in suitable position. Do not touch the 
moving parts.
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7 Troubleshooting
Check this list before contacting the service. Doing so will save you time and money. This list includes 
frequent complaints that are not related to faulty workmanship or materials. Certain features mentioned 
herein may not apply to your product.

The refrigerator is not working.
•	 The power plug is not fully settled. >>> Plug it in to settle completely into the socket.
•	 The fuse connected to the socket powering the product or the main fuse is blown. >>> Check the 

fuses.
Condensation on the side wall of the cooler compartment (MULTI ZONE, COOL, CONTROL and FLEXI ZONE).

•	 The environment is too cold. >> Do not install the product in environments with temperatures 
below -5°C.

•	 The door is opened too frequently >>> Take care not to open the product’s door too frequently.
•	 The environment is too humid. >>> Do not install the product in humid environments.
•	 Foods containing liquids are kept in unsealed holders. >>> Keep the foods containing liquids in 

sealed holders.
•	 The product’s door is left open. >>> Do not keep the product’s door open for long periods.
•	 The thermostat is set to too low temperature. >>> Set the thermostat to appropriate temperature.
Compressor is not working.
•	 In case of sudden power failure or pulling the power plug off and putting back on, the gas pressure 

in the product’s cooling system is not balanced, which triggers the compressor thermic safeguard. 
The product will restart after approximately 6 minutes. If the product does not restart after this 
period, contact the service.

•	 Defrosting is active. >>> This is normal for a fully-automatic defrosting product. The defrosting is 
carried out periodically.

•	 The product is not plugged in. >>> Make sure the power cord is plugged in.
•	 The temperature setting is incorrect. >>> Select the appropriate temperature setting.
•	 The power is out. >>> The product will continue to operate normally once the power is restored.
The refrigerator's operating noise is increasing while in use.
•	 The product’s operating performance may vary depending on the ambient temperature variations. 

This is normal and not a malfunction.
The refrigerator runs too often or for too long.
•	 The new product may be larger than the previous one. Larger products will run for longer periods.
•	 The room temperature may be high. >>> The product will normally run for long periods in higher 

room temperature.
•	 The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside. >>> The 

product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a new food item 
is placed inside. This is normal

•	 Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>> Do not place hot 
food into the product.

•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> The warm air moving inside 
will cause the product to run longer. Do not open the doors too frequently.

•	 The freezer or cooler door may be ajar. >>> Check that the doors are fully closed.
•	 The product may be set to temperature too low. >>> Set the temperature to a higher degree and 

wait for the product to reach the adjusted temperature.
•	 The cooler or freezer door washer may be dirty, worn out, broken or not properly settled. >>> 

Clean or replace the washer. Damaged / torn door washer will cause the product to run for longer 
periods to preserve the current temperature.
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The freezer temperature is very low, but the cooler temperature is adequate.
•	 The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer 

compartment temperature to a higher degree and check again.
The cooler temperature is very low, but the freezer temperature is adequate.
•	 The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer 

compartment temperature to a higher degree and check again.
The food items kept in cooler compartment drawers are frozen.

•	 The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree and check again.

The temperature in the cooler or the freezer is too high.
•	 The cooler compartment temperature is set to a very high degree. >>> Cooler compartment 

temperature setting has an effect on the freezer compartment temperature. Change the 
temperature of the cooler or freezer compartment and wait until the temperature of the related 
compartments come to the adequate level.

•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open the doors too 
frequently.

•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
•	 The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside. >>> This is 

normal. The product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a 
new food item is placed inside.

•	 Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>> Do not place hot 
food into the product.

Shaking or noise.
•	 The ground is not level or durable. >>> If the product is shaking when moved slowly, adjust 

the stands to balance the product. Also make sure the ground is sufficiently durable to bear the 
product.

•	 Any items placed on the product may cause noise. >>> Remove any items placed on the product.
The product is making noise of liquid flowing,  spraying etc.
•	 The product’s operating principles involve liquid and gas flows. >>> This is normal and not a 

malfunction.
There is sound of wind blowing coming from the product.
•	 The product uses a fan for the cooling process. This is normal and not a malfunction.
There is condensation on the  product's internal walls.
•	 Hot or humid weather will increase icing and condensation. This is normal and not a malfunction.
•	 The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open the doors too 

frequently; if open, close the door.
•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
There is condensation on the product's exterior or between the doors.

•	 The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>> The condensation 
will dissipate when the humidity is reduced.
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The interior smells bad.
•	 The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using sponge, warm water 

and carbonated water.
•	 Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and packaging 

materials without free of odour.
•	 The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed holders. Microorganisms 

may spread out of unsealed food items and cause malodour.
•	 Remove any expired or spoilt foods from the product.
The door is not closing.

•	 Food packages may be blocking the door. >>> Relocate any items blocking the doors.
•	 The product is not standing in full upright position on the ground. >>> Adjust the stands to balance 

the product.
•	 The ground is not level or durable. >>> Make sure the ground is level and sufficiently durable to 

bear the product.

The vegetable bin is jammed.
•	 The food items may be in contact with the upper section of the drawer. >>> Reorganize the food 

items in the drawer.

A WARNING: If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor 
or an Authorized Service. Do not try to repair the product.



ถึงลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เราต้องการให้คุณได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งได้รับการผลิตจาก
โรงงานอันทันสมัยพร้อมด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้งานทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์
นี้และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อ้างอิงต่อไป หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลอื่น โปรดมอบคู่มือ
เล่มนี้ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ด้วย

คู่มือการใช้งานท�าให้มั่นใจถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างเร็วและปลอดภัย
• โปรดอ่านค�าแนะน�าผูใ้ช้งานก่อนทีจ่ะตดิตัง้และใช้งานผลติภณัฑ์นี้
• อ่านค�าแนะน�าด้านความปลอดภยัในการใช้งานเสมอ
• เกบ็รกัษาคูม่อืผูใ้ช้ไว้ในทีท่ีห่ยบิสะดวกส�าหรบัการใช้งานในอนาคต 
• โปรดอ่านเอกสารอืน่ใด ทีใ่ห้มาพร้อมกบัผลติภณัฑ์ด้วยเช่นเดยีวกนั
พึงตระหนักว่าคู่มือผู้ใช้งานเล่มนี้สามารถใช้ได้กับหลายรุ่นของผลิตภัณฑ์ ในคู่มือจะระบุความ
แตกต่างที่หลากหลายใดๆ ในแต่ละรุ่นของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน

สัญลักษณ์และหมายเหตุ
สัญลักษณ์ต่อไปนี้น�ามาใช้งานในคู่มือผู้ใช้งาน:

C ข้อมูลส�าคัญและเคล็ดลับที่มี
ประโยชน์

A ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

B ความเสี่ยงของไฟฟ้าดูด

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้
ท�ามาจากวัสดุรีไซเคิลได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับกฎหมายสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ
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1 ค�ำแนะน�ำด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในบทนี้ให้ค�าแนะน�าด้าน
ความปลอดภัยที่จ�าเป็นในการ
ป้องกันความเสี่ยงของการ
ได้รับบาดเจ็บและวัสดุเสีย
หาย การล้มเหลวในการอ่าน
ท�าความเข้าใจข้อแนะน�าเหล่า
นี้จะเป็นเหตุให้การรับประกัน
ทุกประเภทของผลิตภัณฑ์นี้
ไม่มีผลบังคับใช้
1.1. ความปลอดภัยทั่วไป
•	 ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่มี

การใช้งานโดยบุคคล
ที่มีลักษณะบกพร่อง
ทางกายภาพ จิตใจและ
อารมณ์โดยไม่มีความรู้และ
ประสบการณ์อย่างเพียงพอ
หรือโดยเด็กเล็ก อุปกรณ์
เครื่องใช้นี้สามารถใช้งาน
ได้โดยบุคคลกลุ่มดังกล่าว
ข้างต้นได้ภายใต้การควบคุม
ดูแลและแนะน�าของบุคคล
ที่รับผิดชอบความปลอดภัย
ของพวกเขา เด็กๆ ไม่ควร
จะได้รับอนุญาติให้เล่นกับ
อุปกรณ์เครื่องใช้นี้

•	 ในกรณีเกิดอาการผิดปกติ 
ให้ถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์
ออก

•	 หลังจากดึงปลั๊กไฟออกแล้ว 
รออย่างน้อย 5 นาทีก่อน
ท�าการเสียบปลั๊กอีกครั้ง 
ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์
ออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
ห้ามสัมผัสกับปลั๊กไฟขณะ

มือเปียก! ห้ามดึงปลั๊กออก
ที่บริเวณสายไฟ ให้จับที่ตัว
ปลั๊กไฟเสมอ

•	 เช็ดท�าความสะอาดขาของ
ปลั๊กไฟด้วยผ้าแห้งก่อน
ท�าการเสียบเข้าไป

•	 ห้ามเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็น
ถ้าเต้าเสียบหายไป

•	 ถอดปลั๊กตู้เย็นในระหว่าง
การติดตั้ง การบ�ารุงรักษา 
การท�าความสะอาดและการ
ซ่อมแซม 

•	 ถ้าจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์
เป็นระยะเวลาหนึ่ง ให้ถอด
ปลั๊กไฟออกและน�าเอา
อาหารภายในออกมา 

•	 ห้ามใช้ไอน�้าหรือวัสดุ
ท�าความสะอาดด้วยไอน�้า
ส�าหรับการท�าความสะอาด
ตู้เย็นและละลายน�้าแข็ง
ภายในตู้เย็น  ไอน�้าอาจจะ
ไปสัมผัสกับบริเวณพื้นที่
มีพลังงานไฟฟ้าและเป็น
สาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร
หรือไฟดูดได้!

•	 ห้ามล้างผลิตภัณฑ์โดยการ
ใช้สเปรย์ฉีดพ่นหรือพรม
น�้าลงบนผลิตภัณฑ์! ระวัง
อันตรายไฟฟ้าดูด!

•	 ในกรณีการท�างานผิดปกติ 
ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ นั่น
อาจเกิดไฟฟ้าดูดได้  ติดต่อ
กับศูนย์บริการที่ได้รับการ
รับรองก่อนกระท�าการใดๆ
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ข้อแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
•	 เสียบปลั๊กไฟของตู้เย็น

เข้าไปยังเต้าเสียบที่มีระบบ
สายดิน การต่อลงดินจะต้อง
กระท�าโดยช่างไฟฟ้าที่ได้
รับการรับรอง

•	 ถ้าผลิตภัณฑ์มีระบบแสงไฟ 
LED ให้ติดต่อกับศูนย์บริการ
ที่ได้รับการรับรองส�าหรับ
การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือใน
กรณีของปัญหาใดๆ

•	 ห้ามสัมผัสกับอาหารแช่
แข็งด้วยมือที่เปียกน�้า! นั่น
สามารถยึดมือคุณติดกับ
อาหารได้!

•	 ห้ามวางของขวดหรือ
กระป๋องบรรจุของเหลว
เข้าไปในช่องแช่แข็งของตู้
เย็น นั่นอาจเป็นสาเหตุของ
การระเบิดได้!

•	 วางภาชนะบรรจุของเหลว
ให้ตั้งขึ้นหลังจากการปิดฝา
ให้แน่นสนิทแล้ว

•	 ห้ามพ่นสเปรย์ของสารก่อ
เปลวไฟใกล้ๆ ผลิตภัณฑ์ 
นั่นอาจเป็นสาเหตุของการ
ไหม้หรือระเบิดได้

•	 ห้ามเก็บวัสดุที่ก่อให้เกิด
เปลวไฟได้และผลิตภัณฑ์ที่
มีก๊าซที่ให้เปลวไฟ (สเปรย์
น�้ายา เป็นต้น) เข้าไปไว้ใน
ตู้เย็น

•	 ห้ามวางภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่
รองรับของเหลวไว้บนตู้เย็น 
น�้าที่สาดกระจายไปบนชิ้น
ส่วนที่มีพลังงานไฟฟ้าอาจ

เป็นสาเหตุของไฟฟ้าดูด
และเสี่ยงต่อไฟไหม้ได้

•	 การทิ้งผลิตภัณฑ์ให้เจอกับ
ฝนตก หิมะ แสงแดดและลม
อาจเป็นสาเหตุของอันตราย
จากพลังงานไฟฟ้าได้ เมื่อ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ห้าม
ลากดึงโดยการจับที่ด้ามจับ
ของประตูตู้เย็น ด้ามจับอาจ
หลุดออกได้

•	 ดูแลเอาใจใส่เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ส่วนใดของมือหรือ
ร่างกายของคุณไปติดขัดใน
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในตัวตู้
เย็น

•	 ห้ามปีนขึ้นหรือยืนพึงประตู
ตู้เย็น ลิ้นชักและส่วนใดๆ ที่
คล้ายกันของตู้เย็น นั่นอาจ
เป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์ล้ม
ลงและเกิดความเสียหายแก่
ชิ้นส่วนได้ 

•	 ดูแลอย่าให้สายไฟพันกัน
เป็นตาข่าย

1.1.1 การเตือน HC 
ถ้าผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
ระบบท�าความเย็นที่ใช้ก๊าซ 
R600a ให้ดูแลเอาใจใส่ใน
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ข้อแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
การหลีกเลี่ยงการท�าความเสีย
หายแก่ระบบท�าความเย็นและ
ท่อของระบบความเย็นในขณะ
ท�าการใช้งานและเคลื่อนไหว
ตัวผลิตภัณฑ์ ก๊าซชนิดนี้
สามารถเกิดประกายไฟได้ ถ้า
ระบบท�าความเย็นเสียหาย ให้
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ห่าง
จากแหล่งก�าเนิดของไฟและ
ท�าการระบายอากาศในห้อง
ทันที

C
ฉลากที่อยู่ด้านในซ้าย
บ่งบอกถึงประเภทของ
ก๊าซที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
นี้

1.1.2 ส�าหรับรุ่นที่มี
เครื่องจ่ายน�้าดื่ม
•	 เพื่อที่จะใช้การท�างานของ

วงจรน�้าของตู้เย็นได้อย่าง
ราบรื่น แรงดันของท่อน�้า
หลักจะต้องอยู่ระหว่าง 1-8  
บาร์ ส�าหรับสภาวะที่แรงดัน
ของท่อน�้าหลักเกินกว่า 5  
บาร์ จะต้องใช้ตัวปรับแรง
ดันช่วย ถ้าแรงดันของท่อ
น�้าหลักเกินกว่า 8 บาร์ แล้ว
วงจรน�้าของตู้เย็นไม่ควร
เชื่อมต่อกับระบบท่อน�้าหลัก
นี้ ถ้าคุณขาดความรู้เกี่ยว
กับการวัดแรงดันของท่อน�้า
หลัก โปรดค้นหาความช่วย
เหลือจากผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพ

•	 ให้ใช้น�้าที่ใช้ส�าหรับบริโภค
เท่านั้น

1.2. การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์
•	 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการ

ออกแบบมาส�าหรับการ
ใช้งานภายในบ้าน ไม่ได้
ออกแบบมาส�าหรับการใช้
งานเชิงพาณิชย์

•	 ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้งาน
ส�าหรับการเก็บรักษาอาหาร
และเครื่องดื่มเท่านั้น

•	 ห้ามเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่
มีความอ่อนไหวที่ต้องการ
การควบคุมอุณหภูมิ (วัคซีน 
ยาที่อ่อนไหวต่อความร้อน 
วัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น) 
ไว้ในตู้เย็น

•	 ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบ
ส�าหรับความเสียหายใดๆ 
เนื่องจากการใช้งานไม่ถูก
ต้องหรือการจัดการที่ไม่ถูก
ต้อง

•	 อายุการใช้งานของตู้เย็น
คือ 10 ปี อะไหล่ที่จ�าเป็น
ต่อฟังก์ชันการท�างานของ
ผลิตภัณฑ์จะสามารถจัดส่ง
ได้ในช่วงอายุการใช้งานนี้
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ข้อแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1.3. ความปลอดภัย
ของเด็กเล็ก
•	 เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์

ให้ห่างจากการเอื้อมถึงของ
เด็กเล็ก

•	 ห้ามอนุญาตให้เด็กเล็กเล่น
กับผลิตภัณฑ์นี้

•	 ถ้าประตูของตู้เย็นประกอบ
ด้วยตัวล็อค ให้เก็บรักษาให้
ห่างจากการเอื้มถึงของเด็ก
เล็ก

1.4. ความสอดคล้องกับข้อ
ก�าหนด WEEE และการก�าจัด
ขยะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว
 ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ EU 

WEEE  (2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ได้
รับสัญลักษณ์การแบ่งประเภทส�าหรับขยะ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตด้วยชิ้น
ส่วนและวัสดุคุณภาพสูงซึ่ง
สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่และ
เหมาะส�าหรับการรีไซเคิล ห้าม
ก�าจัดขยะผลิตภัณฑ์นี้ด้วยการ
แยกขยะรวมกับขยะภายในบ้าน
และขยะอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้

งาน ให้น�าไปที่ศูนย์รวลรวมขยะส�าหรับการ
รีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจในท้องถิ่น
ประเทศคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์เก็บ
รวบรวมขยะประเภทนี้

1.5. ความสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนด RoHS 
•	 ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ EU 

WEEE  (2011/65/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มี
วัสดุที่เป็นอันตรายและสารต้องห้ามที่ระบุ
ไว้ในข้อก�าหนดดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ

1.6. ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
•	 วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการ

ผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลได้ที่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบแห่งขาติของเรา ห้ามก�าจัดขยะ
วัสดุบรรจุภัณฑ์โดยรวมกับขยะภายในบ้าน
หรือขยะอื่นๆ ให้น�าไปยังจุดรวบรวมวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ที่ก�าหนดไว้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ�านาจจอแต่ละท้องถิ่นประเทศนั้น
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2 ตู้เย็น

C
*อุปกรณ์เสริม: รูปในคู่มือเล่มนี้เป็นแผนภาพและอาจจะไม่ตรงกันกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ถ้า
ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ข้อมูลนั้นอาจเป็นของรุ่น
อื่นๆ

1.	 ช่องแช่เย็น
2.	 ชั้นวางแช่เนยแข็ง
3.	 ชั้นวางแช่ไข่
4.	 ที่วางไข่
5.	 ตัวกรองกลิ่น
6.	 ฝาครอบด้านในของมินิบาร์
7.	 ช่องแช่เย็นอุณหภูมิศูนย์องศา
8.	 ถังใส่ผัก
9.	 ชั้นข้างประตูส�าหรับแช่เย็น

10.	 ชั้นวางข้างประตูด้านล่างของที่แช่ขวด 
11.	 ชั้นวางท�าจากแก้วส�าหรับแช่อาหารที่

ควบคุมได้แบบหลายโซน 
12.	 ชั้นวางในส่วนประตูของช่องแช่แข็ง
13.	 โซนแบบควบคุมได้หลายแบบ (Multi 

Zone) / โซนที่ควบคุมได้แบบยืดหยุ่น 
(Flexi Zone) / ช่องแช่อาหารที่ควบคุม
ความเย็น

14.	 ช่องแช่อาหารแบบควบคุมได้หลายแบบ
15.	 ช่องแช่แข็ง 
16.	 ช่องแช่แข็งหรือแช่อาหารสด
17.	 ตัวท�าให้แช่แข็ง
18.	 ช่องเก็บน�้าแข็ง

1

2

3
5

6

4

7

8
9
10

11

12

17

18

13

1415

16



8 / 25  TH ตูเ้ยน็ / คูม่อืผูใ้ช้งาน

3 การติดตั้ง
3.1. สถานที่ติดตั้งที่ถูกต้อง
ติดต่อกับหน่วยบริการที่ได้รับการรับรอง
ส�าหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
พร้อมส�าหรับการติดตั้ง ให้ดูที่ข้อมูลใน
คู่มือผู้ใช้งานและท�าให้แน่ใจว่ามีระบบ
สาธารณูปโภคทางไฟฟ้าและน�้าที่ต้องการ ถ้า
ไม่มีแล้ว ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าและช่างประปา
เพื่อจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวที่
จ�าเป็น

B
ค�าเตอืน! ผูผ้ลติจะไม่รบัผดิชอบ
ส�าหรบัความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจาก
การท�างานทีก่ระท�าโดยบคุคลทีไ่ม่
ได้รบัการรบัรอง

B
ค�าเตอืน! สายไฟฟ้าของผลติภณัฑ์
นีจ้ะต้องถอดปลัก๊ออกในระหว่าง
การตดิตัง้ การไม่ปฏบิตัติามข้อ
แนะน�าดงักล่าวจะมผีลท�าให้เกดิ
การเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็สาหสัได้!

A
ค�าเตอืน! ถ้าช่องกว้างของประตู
ห้องแคบเกนิไปทีจ่ะให้ผลติภณัฑ์
ขนผ่านเข้าไปได้ ให้ถอดประตอูอก
และพลกิหมนุผลติภณัฑ์โดยเอา
ด้านข้างเข้า หากยงัไม่ส�าเรจ็ ให้
ตดิต่อกบัตวัแทนบรกิารทีไ่ด้รบัการ
รบัรอง

• วางผลิตภัณฑ์บนพื้นห้องที่เรียบเพื่อหลีก
เลี่ยงการสั่นสะเทือน

• วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างอย่างน้อย 30 ซม. 
จากแหล่งก�าเนิดความร้อน เตาอบความ
ร้อนและแหล่งก�าเนิดความร้อนที่คล้ายกัน
และให้ห่างอย่างน้อย 5 ซม. จากเตาอบ
ไฟฟ้า

• อย่าวางผลิตภัณฑ์ให้ได้รับแสงแดด
โดยตรงในสภาพแวดล้อมที่ชื้น

• ผลิตภัณฑ์นี้ต้องการการหมุนเวียนของ
อากาศที่เพียงพอในการท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าผลิตภัณฑ์จะถูกวางในเวิ้ง
ที่ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้ว ให้่พึงระลึก
ว่า ให้วางผลิตภัณฑ์ให้มีระยะห่างระหว่าง
ตัวผลิตภัณฑ์และเพดานห้องและผนังอย่าง
น้อย 5 ซม.

• อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มี
อุณหภูมิต�่ากว่า -5°C

3.2. การติดลิ่มพลาสติก
ใช้ลิ่มพลาสติกที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ได้ช่องว่างที่เพียงพอส�าหรับการไหล
เวียนของอากาศระหว่างตัวผลิตภัณฑ์และ
ผนังห้อง. 
1.	ในการตดิลิม่พลาสตกิ ให้ถอดสกรบูนตวั
ผลติภณัฑ์ออกและใช้สกรทูีใ่ห้มากบัลิม่พลาสติ
ดแทน.

2.	ตดิลิม่พลาสตกิ 2 ชิน้บนฝาครอบระบายอากาศ
ดงัแสดงในรปูเป็นตวั j.
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3.3. การปรับขาตั้ง
ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ต�าแหน่งที่สมดุลแล้ว ให้
ปรับขาตั้งแบบปรับได้โดยการหมุนไปด้านขวา
หรือซ้าย

3.5. การเชื่อมต่อระบบน�้า 
(อุปกรณ์เสริม)

A
ค�าเตอืน! ถอดปลัก๊ไฟของ
ผลติภณัฑ์และป๊ัมน�า้ (ถ้าม)ี ใน
ระหว่างการเชือ่มต่อ

การเชื่อมต่อท่อน�้าหลัก ตัวกรองและถังกัก
เก็บน�้าของผลิตภัณฑ์จะต้องกระท�าโดย
ตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์
นี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับถังกักเก็บน�้าหรือ
โดยตรงไปยังท่อน�้าหลักได้ โดยขึ้นอยู่กับ
รุ่น ในการเริ่มการติดตั้งการเชื่อมต่อ ท่อน�้าท�า
จากยางจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์
ก่อนเป็นอันดับแรก
ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนต่อไปนี้ได้รับมาพร้อมกับ
รุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ: 
 

3.4. การเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้า

A
ค�าเตอืน! อย่าใช้เต้าเสยีบแบบต่อ
พ่วงหรอืเต้าเสยีบแบบหลายทางใน
การเชือ่มต่อพลงังานไฟฟ้า

B
ค�าเตอืน! สายไฟฟ้าทีเ่สยีหายจะ
ต้องท�าการเปลีย่นใหม่โดยตวัแทน
บรกิารทีไ่ด้รบัอนญุาต

C
เมื่อวางอุปกรณ์ท�าความเย็นสองตัว
ในต�าแหน่งติดกัน ให้เว้นระยะห่างไว้
อย่างน้อย 4 ซม. ระหว่างอุปกรณ์สอง
ตัว

•	 บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบส�าหรับความ
เสียหายใดๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้งานโดย
ปราศจากการต่อสายดินและการเชื่อมต่อ
พลังงานไฟฟ้าที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
แห่งชาติ

•	 สายไฟฟ้าจะต้องเข้าถึงได้ง่ายหลังการติด
ตั้งแล้ว 

•	 การเชื่อมต่อกับตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบ
ที่ต่อลงดินแล้ว กับระบบแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 220-240V/50 Hz  ปลั๊กไฟจะต้อง
ประกอบด้วยฟิวส์ขนาด 10-16A 

•	 อย่าใช้ปลั๊กแบบต่อพ่วงหลายอุปกรณ์โดย
มีหรือไม่มีสายเคเบิลระหว่างเต้าเสียบที่
ผนังและตู้เย็น

3

1

4

2

*5

1.	 ขัวต่อ (1 ชิ้น): ใช้ในการติดกับท่อน�้าท�า
จากยางไปยังด้านหลังของผลิตภัณฑ์

2.	 คลิบรัดท่อน�้าท�าจากยาง (3 ชิ้น): ใช้ใน
การยึดท่อยางเข้ากับผนังห้อง

3.	 ท่อน�้าท�าจากยาง (1 ชิ้น ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว ยาว 5 เมตร): ใช้
ส�าหรับเชื่อมต่อกับระบบน�้า 

4.	 ก็อกน�้าที่ปรับได้ (1 ชิ้น): ประกอบด้วยตัว
กรองแข็งพรุน ใช้ส�าหรับเชื่อมต่อกับท่อ
น�้าหลักของน�้าเย็น

5.	 ตัวกรองน�้า (1 ชิ้น *อุปกรณ์เสริม): ใช้
ส�าหรับเชื่อมต่อกับท่อน�้่าหลักไปยังตัว
ผลิตภัณฑ์ ถ้ามีการเชื่อมต่อกับถังกักเก็บ
น�้าแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ตัวกรองน�้า
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1
23

3.6.  การเชื่อมต่อท่อน�้าท�า
จากยางเข้ากับผลิตภัณฑ์
ในการเชื่อมต่อท่อน�้าท�าจากยางเข้ากับตัว
ผลิตภัณฑ์แล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน�าด้าน
ล่างนี้
1.	 ถอดขั้วต่อบนหัวปรับปากท่อของท่อน�้าที่

ท�าจากยางที่อยู่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
ออกและลากสายให้ผ่านไปในขั้วต่อ 

2.	 ดันท่อน�้าที่ท�าจากยางลงไปด้านล่างให้
แน่นและเชื่อมต่อกับหัวปรับปากท่อของ
ท่อน�้า

3.	 ขันขั้วต่อให้แน่นด้วยมือเพื่อยึดกับหัวปรับ
ปากท่อของท่อน�้า คุณอาจจะขั้นขั้วต่อให้
แน่นโดยใช้ประแจขันท่อหรือคีมขันท่อ

หรือ ถ้าใช้ถังกักเก็บน�้า ให้เชื่อมต่อไปยัง
ปั๊มน�้า (ดู บทที่ 3.8)

3.7.  การเชื่อมต่อไปยังท่อน�้าหลัก
(อุปกรณ์เสริม)
ในการใช้ผลิตภัณฑ์โดยการเชื่อมต่อกับท่อ
น�้าเย็นหลัก จะต้องติดตั้งขั้วต่อวาล์มาตรฐาน
ขนาด 1/2 นิ้วไปยังท่อน�้าเย็นหลักในบ้าน
ของคุณ ถ้าไม่มีขั้วต่อหรือถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้
ปรึกษากับช่างประปาที่ได้รับการรับรอง  
1.	 ถอดขั้วต่อ (1) ออกจากหัวปรับก็อกน�้า 

(2)

123

2.	 เชื่อมต่อหัวปรับก็อกน�้าไปยังวาล์วของท่อ
น�้าหลัก

3.	 ติดขั้วต่อรอบท่อน�้าที่ท�าจากยาง

4.	 เชื่อมต่อปลายด้านอื่นของท่อน�้าที่ท�าจาก
ยางไปยังท่อหลักของน�้า (ดูบทที่ 3.7) 
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4.	 ติดขั้วต่อเข้าไปในหัวปรับก็อกน�้าและขัน

ให้แน่นด้วยมือหรือเครื่องมือ
ต้องใช้ปั๊มน�้าที่ได้รับการแนะน�าจากตัวแทนผู้
ให้บริการที่ได้รับการรับรอง 
1.	 เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของท่อน�้าที่

ท�าจากยางที่ให้มากับปั๊มน�้าไปยังตัว
ผลิตภัณฑ์ (ดูรูป 3.6) และปฏิบัติตามข้อ
แนะน�าด้านล่าง

2.	 เชื่อมต่อกับปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน�้าที่
ท�าจากยางไปยังปั๊มน�้าโดยการกดท่อน�้า
เข้าไปในทางเข้าของท่อน�้าของปั๊ม                  

5.	 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย การ
เลื่อนต�าแหน่งหรือการเชื่อมต่อหลุดโดย
ไม่ตั้งใจของท่อน�้า ให้ใช้คลีบในการยึด
ท่อน�้าที่ท�าจากยางนั้นอย่างเหมาะสม

A
ค�าเตอืน! หลงัจากเปิดกอ็กน�า้แล้ว 
ท�าให้แน่ใจว่าไม่มนี�า้รัว่ไหลทัง้จาก
ปลายทัง้สองด้านของท่อน�า้นัน้ ใน
กรณขีองการรัว่ไหลเกดิขึน้ ให้ปิด
วาล์วและขนัจดุเชือ่มต่อให้แน่น
โดยใช้ประแจหรอืคมุส�าหรบัขนั
ท่อ 

3.8. ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ถังกักเก็บน�้า
(อุปกรณ์เสริม)
ในการใช้ถังกักเก็บน�้าเพื่อเชื่อมต่อน�้าเข้ากับ
ผลิตภัณฑ์ 

3.	 วางและท�าให้ท่อน�้าในปั๊่มแน่นภายในถัง
กักเก็บน�้า

4.	 เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้เสียบ
ปลั๊กไฟและเริ่มท�าการปั๊มน�้า

C
กรุณารอสัก 2-3 นาทีหลังจาก
เริ่มเดินเครื่องปั๊มน�้าเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพที่ต้องการ

C ดูคูมือการใช้งานของปั๊มประกอบ
ด้วยในการเชื่อมต่อระบบน�้า

C เมื่อใช้ถังกักเก็บน�้า ก็ไม่จ�าเป็น
ต้องใช้ตัวกรอง
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3.9. การยึดตัวกรองจากภายนอก
เข้ากับผนังห้อง (อุปกรณ์เสริม)

A ค�าเตอืน! อย่ายดึตวักรองเข้ากบัตวั
ผลติภณัฑ์

ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนต่อไปนี้ได้รับมาพร้อมกับ
รุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ:

1.	 ขั้วต่อ (1 ชิ้น): ใช้ในการติดกับท่อน�้าท�า
จากยางไปยังด้านหลังของผลิตภัณฑ์

2.	 ตัวปรับหัวก็อกน�้า (1 ชิ้น): ใช้ส�าหรับ
เชื่อมต่อเข้ากับท่อน�้าเย็นหลัก

3.	 ตัวกรองที่แข็งพรุน (1 ชิ้น)
4.	 คลิบรัดท่อน�้าท�าจากยาง (3 ชิ้น): ใช้ใน

การยึดท่อยางเข้ากับผนังห้อง
5.	 อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวกรอง (2 ชิ้น): ใช้

ส�าหรับยึดตัวกรองเข้ากับผนังห้อง
6.	 ตัวกรองน�้า (1 ชิ้น): ใช้ส�าหรับเชื่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์เข้ากับท่อน�้าหลัก ตัวกรองน�้า
จะไม่จ�าเป็นต้องใช้หากใช้การเชื่อมต่อ
ด้วยถังกักเก็บน�้า 

1.	 เชื่อมต่อหัวปรับก็อกน�้าไปยังวาล์วของท่อ
น�้าหลัก

3.	 ติดตัวกรองในต�าแหน่งให้ด้านบนตั้งขึ้น
บนอุปกรณ์เชื่อมต่อตัวกรอง ดังที่ระบุใน
ฉลาก (6) 

1 2 3

4

5

6

2.	 ก�าหนดหาต�าแหน่งในการยึดตัวกรองจาก
ภายนอก ยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อตัวกรอง (5) 
ไปยังบนผนัง
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4.	 ติดส่วนต่อขยายของท่อน�้าที่ท�าจากยาง

จากด้านบนของตัวกรองไปยังหัวปรับที่
เชื่อมต่อท่อน�้าของผลิตภัณฑ์ (ดู 3.6.)

ท่อน�้า:

ท่อของถังกักเก็บน�้า:

C อย่าใช้น�้า 10 แก้วแรกที่ออกมา
หลังจากเชื่อมต่อตัวกรองแล้ว

หลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องระบุการเชื่อมโยงดังด้าน
ล่าง
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4 การเตรียม
4.1. การปฎิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน
mehmet

A
การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้ว
ยอิเล็คทรอนิกส์จะเป็นอันตราย 
เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายต่อ
ผลิตภัณฑ์ได้

•	 ห้ามเปิดประตูของตูเย็นทิ้งไว้เป็นระยะ
เวลานาน

•	 ห้ามวางอาหารร้อนหรือเครื่องดื่มร้อน
เข้าไปในตู้เย็น

•	 ห้ามใส่อาหารเข้าไปแช่ในตู้เย็นมากเกิน
ไป เนื่องจากจะไปขัดขวางการหมุนเวียน
ของอากาศซึ่งจะลดความสามารถของการ
ท�าความเย็นน้อยลง

•	 ค่าอัตราการบริโภคพลังงานที่ระบุไว้
ส�าหรับตู้เย็นมีการวัดมาจากการถอดชั้น
วางส่วนบนของช่องแช่แข็งออก โดยมี
ชั้นวางอื่นๆ และลิ้นชักด้านล่างสุดไว้ใน
ต�าแหน่งและอยู่ภายใต้โหลดสูงสุด ชั้นวาง
ด้านบนที่ท�าจากแก้วสามารถใช้งานได้ ขึ้น
อยู่กับรูปร่างและขนาดของอาหารที่จะน�า
เข้าไปแช่แข็ง

•	 โดยการขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ การละลายน�้าแข็งของอาหาร
แช่แข็งในช่องแช่เย็นจะท�าให้มั่นใจว่ามี
การประหยัดพลังงานและรักษาคุณภาพ
อาหารไว้ได้อย่างดี

•	 ตะกร้า/ลิ้นชักที่ให้มาพร้อมกับช่องแช่
เย็นจะต้องใช้งานส�าหรับโหมดสิ้นเปลือง
พลังงานต�่าเสมอและเพื่อสภาวะการจัด
เก็บที่ดีกว่า

•	 อาหารที่สัมผัสกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิใน
ช่องแช่แข็งอาจะเพิ่มอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ดังนั้นควร
หลีกเลี่ยงไม่ให้อาการสัมผัสกับเซ็นเซอร์
ใดๆ

•	 โปรดท�าให้มั่นใจว่าอาหารจะไม่สัมผัสกับ
ตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิช่องแช่เย็นที่
ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้

4.2. การใช้งานครั้งแรก
ก่อนการใช้งานตู้เย็นของคุณ โปรดท�าให้
มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมที่จ�าเป็นตามค�า
แนะน�าที่ให้ไว้ในบทของ “ค�าแนะน�าด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม” และบท " 
การติดตั้ง” แล้ว 
•	 รักษาให้ผลิตภัณฑ์ท�างานโดยไม่มีอาหาร

ภายในเป็นระยะเวลา 6 และห้ามเปิดประตู
ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ

C
เมื่อคอมเพรสเซอร์ท�างานจะได้ยิน
เสียงดัง เป็นสิ่งที่ปกติที่จะได้ยินเสียง
ดังแม้แต่ในเวลาที่คอมเพรสเซอร์
ไม่ได้ท�างาน เนื่องจากของเหลว
และก๊าซที่อัดตัวไว้ในระบบท�าความ
เย็น 

C
เป็นสิ่งปกติที่ขอบด้านหน้าของตู้เย็น
จะอุ่น บริเวณพื้นที่ส่วนนี้ได้รับการ
ออกแบบมาให้อุ่นเสมอเพื่อป้องกัน
การควบแน่นเป็นหยดน�้า

C
ในบางรุ่น แผงอุปกรณ์ควบคุมจะปิด
โดยอัตโนมัติหลังจากประตูปิดแล้ว 5 
นาที และจะเปิดการท�างานใหม่หลัง
จากเปิดประตูใหม่หรือกดปุ่มใดๆ
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5 การใช้งานผลิตภัณฑ์
5.1. แผงไฟบ่งชี้สถานะ
แผงจอแสดงผลแบบแตะสัมผัสจะท�าให้คุณท�าการปรับอุณหภูมิและควบคุมฟังก์ชันการท�างา
นอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องเปิดประตูของตู้เย็น คุณเพียงแค่แตะสัมผัสข้อความของ
ปุ่มที่เกี่ยวข้องส�าหรับการตั้งค่าของฟังก์ชันการท�างานต่างๆ

1 2 3 4 5

678910

1.	 ปุ่มการแช่แข็งรวดเร็ว
2.	 ไฟบ่งบอกสถานะการตั้งค่าอุณหภูมิช่อง

แช่แข็ง
3.	 ปุ่มการแช่เย็นรวดเร็ว
4.	 ปุ่มการตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็น
5.	 ปุ่มการตั้งอุณหภูมิช่องแข่แบบปรับได้

หลายแบบการควบคุม
6.	 ปุ่มพักเครื่อง /ปุ่มแปลงหน่วยอุณหภูมิ 

°C-°F 
7.	 การล็อกปุ่มหรือคลายปุ่ม และปุ่มแจ้ง

เตือนการเปลี่ยนตัวกรอง
8.	 ปุ่มท�าน�้าแข็ง น�้าแข็งป่น น�้าแข็งก้อน 

เลือกน�้าแข็ง
9.	 ปุ่มเปิด ปิดการท�าน�้าแข็ง
10.	 ปุ่มแสดง การเปิด/ปิด

C
*อุปกรณ์เสริม: รูปภาพที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้มีวัตถุประสงค์ส�าหรับเป็นแบบร่าง
เท่านั้นและอาจจะไม่ตรงกันกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้
ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ข้อมูลนั้นอาจเป็นของรุ่นอื่นๆ
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การใช้งานผลิตภัณฑ์
1. การแช่แข็งอย่างเร็ว 
กดปุ่มหมายเลข (1) ส�าหรับการแช่แข็งอย่าง
รวดเร็ว ไฟแสดงถสานะการแช่แข็๋งอย่างเร็ว 
(  ) จะเปิดการท�างาน ระยะเวลาการท�างาน
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง กดปุ่มนั้นอีกครั้งเพื่อยกเลิก
ก่อนจะสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าวได้
2. การตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็น 
เมื่อกดปุ่มหมายเลข (2) แล้ว อุณหภูมิของ
ช่องแช่แข็งสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ -18, -20, 
-22, -24, -18... 
เมื่ออุณหภูมิช่องแช่แข็งถูกตั้งไว้ที่ -18 แล้ว 
ไฟบ่งชี้สถานะ ( ) ซึ่งจะบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์
ก�าลังท�างานในโหมดประหยัดจะเปิดการ
ท�างาน
3. การท�าความเย็นอย่างรวดเร็ว 
กดปุ่มหมายเลข (3) ส�าหรับการท�าความเย็น
อย่างรวดเร็ว ไฟแสดงสถานะการท�าความเย็น
อย่างรวดเร็ว ( ) จะเปิดการท�างาน ระยะ
เวลาการท�างานอยู่ที่ 2 ชั่วโมง กดปุ่มนั้นอีก
ครั้งเพื่อยกเลิกก่อนจะสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว
ได้
4. การตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็น
เมื่อกดปุ่มหมายเลข (4) แล้วอุณหภูมิของ
ช่องแช่เย็นสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 8, 6, 4, 
2, 8... 
5. การตั้งอุณหภูมิช่องแช่แบบปรับได้หลาย
แบบ 
กดปุ่ม Mode ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อตั้ง
ค่าช่องแบบปรับได้หลายการควบคุม (Multi 
Zone) ว่าจะให้เป็นแบบแช่แข็งหรือแช่เย็น 
ช่องแช่นี้จะถูกตั้งค่าเป็นแบบแช่แข็งมาตั้งแต่
เริ่มต้นจากโรงงาน และจะถูกตั้งมาเป็นแบบ
แช่เย็นเมื่อกดปุ่ม Mode ค้างไว้เป็นเวลา 3 
วินาที กระท�าซ�้าขั้นตอนเดียวกันเพื่อใช้งาน
เป็นช่องแช่แข็งได้อีกครั้ง
ในการใช้งานเป็นช่องแช่เย็น จะเปิดการ
ท�างานของอุณหภูมิที่ 2, 4, 6, 8,10 องศาบน
หน้าจอแสดงผลและไฟส่องสว่างหน้าจอ 
( ) จะสว่างขึ้น
ในการใช้งานเป็นช่องแช่แข็ง จะเปิดการ
ท�างานที่อุณหภูมิ (-6, -18, -20, -22, -24) 
บนหน้าจอแสดงผลและไฟส่องสว่างหน้าจอ  
( ) จะสว่างขึ้น

6. ฟังก์ชันการพักเครื่อง 
เพื่อที่จะเปิดการท�างานของฟังก์ชันการพัก
เครื่อง ให้กดปุ่มหมายเลข (6) ไฟแสดง
สถานะโหมดการพักเครื่อง ( ) จะเปิดการ
ท�างาน
7. การเปิดการท�างานของการล็อกปุ่ม
ในการเปิดการท�างานของการล็อกปุ่มกดต่างๆ 
ให้กดปุ่มหมายเลข (7) ฟังก์ชันการท�างานจะ
สิ้นสุดเมื่อกดอีกครั้ง
8. การเลือกน�้า น�้าแข็ง น�้าแข็งก้อน 
คุณสามารถค้นหาการเลือกน�้า ( ) น�้าแข็ง
ก้อน ( ) น�้าแข็งป่น ( ) ด้วยปุ่มหมายเลข 
8 ไฟส่องสว่างของไฟแสดงสถานะที่คุณเปิด
การท�างานจะยังคงเปิดอยู่
9. การท�าน�้าแข็ง 
การท�าน�้าแข็งสามารถยกเลิก ( 
) หรือเปิดการท�างาน ( ) โดยกดปุ่ม
หมายเลข (9)
10. การเปิดหรือปิดหน้าจอแสดงผล  
การเปิดหรือปิดหน้าจอแสดงผลสามารถ
ยกเลิก ( ) หรือเปิดการท�างาน  
( ) โดยการกดปุ่มหมายเลข (10)
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การใช้งานผลิตภัณฑ์

A

4 23 1

A

4 23 1

5.2. การเปิดการท�างานสัญญาณ
แจ้งเตือนการเปลี่ยนตัวกรองน�้า  
(ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับท่อน�้าหลัก
และประกอบด้วยตัวกรอง)
สัญญาณเตือนการเปลี่ยนตัวกรองน�้าสามารถ
ปรับได้ดังอธิบายด้านล่างนี้
1.	 กดปุม่ A (การลอ็กปุม่กดต่างๆ) ในขณะที่
ตูเ้ยน็ก�าลงัท�างาน

2.	หลงัจากนัน้กดปุม่ต่อไปนีต้ามล�าดบั

1.	 ปุ่มการพักเครื่อง
2.	 ปุ่มการปรับอุณหภูมิแช่เย็น
3.	 ปุ่มการปรับความเย็นอย่างรวดเร็ว
4.	 ปุ่มการปรับอุณหภูมิการแช่แข็ง
เมื่อกดปุ่มตามล�าดับแล้ว ไฟแสดงสถานะการ
ล็อกปุ่มกดจะปิดลง สัญญาณเสียงแจ้งเตือน
สั้นๆ จะส่งเสียงให้ได้ยินและไฟบ่งชี้สถานะ
การสัญญาณแจ้งเปลี่ยนตัวกรองจะเปิดขึ้นมา
ฟังก์ชันการค�านวณอายุการใช้งานของตัว
กรองอัตโนมัติโดยปกติจะปิดการท�างาน
ไว้ ฟังก์ชันนี้จะต้องเปิดการท�างานส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวกรอง
ตู้เย็นของคุณจะบ่งชี้โดยอัตโนมัติส�าหรับการ
แจ้งเปลี่ยนตัวกรองทุกระยะเวลาหลังจาก
ผ่านไป 6 เดือน การกระท�าซ�้ากระบวนการ
นี้เมื่อฟังก์ชันการค�านวณอายุการใช้งานตัว

กรองโดยอัตโนมัติยังเปิดการท�างานอยู่จะไป
ยกเลิกฟังก์ชันการท�างานนี้

5.3. การเลือกน�้าแข็งหรือน�้า
(อุปกรณ์เสริม)
เลือกทางเลือกเสริมที่เกี่ยวข้องโดยใช้หน้า
จอแสดงผลเพื่อเลือกรับน�้า ( ) / น�้าแข็ง
ก้อน ( ) / น�้าแข็งป่น ( ) น�้าหรือน�้าแข็ง
สามารถเลือกรับได้โดยกดที่ปุ่มของเครื่องกด
น�้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างน�้าแข็งก้อน 
( ) / น�้าแข็งป่น (  ) ชนิดของน�้าแข็งจาก
การเลือกครั้งก่อนสามารถจะถูกให้ออกมาใน 
2-3 ครั้งแรก

•	 คุณจะต้องรอประมาณ 12 ชั่วโมงก่อนที่
จะน�าน�้าแข็งออกมาจากเครื่องกดน�้าแข็ง / 
น�้าส�าหรับการใช้งานครั้งแรก เครื่องกดน�้า
อาจจะไม่ปล่อยออกมาถ้าไม่มีน�้าแข็งก้อน
ข้างในเพียงพอ

•	 น�้าแข็งก้อน 30 ก้อน (3-4 ลิตร) ที่ได้ออก
มาจากการท�างานครั้งแรกไม่ควรน�าไป
บริโภค

•	 ในกรณีของไฟฟ้าดับหรือมีปัญหาขัดข้อง
ชั่วคราว น�้าแข็งบางส่วนอาจละลายและ
แข็งตัวใหม่ นี่จะเป็นสาเหตุของก้อนน�้า
แข็งหลอมติดกันกับก้อนอื่นๆ ได้ ในกรณี
ของพลังงานไฟฟ้าต่อพ่วงดับหรือมีปัญหา
ขัดข้องชั่วคราว น�้าแข็งอาจละลายและ
รั่วไหลออกมา หากมีปัญหาดังกล่าวเกิด
ขึ้น ให้ท�าความสะอาดถาดท�าน�้าแข็งโดย
การน�าน�้าแข็งที่ค้างอยู่ออกจากถาดท�า
น�้าแข็ง (ดูที่ 6.3. )

A
ค�าเตอืน! ระบบน�า้ของผลติภณัฑ์นี้
ควรจะเชือ่มต่อกบัท่อน�า้เยน็เท่านัน้ 
อย่าเชือ่มต่อกบัท่อน�า้ร้อน 
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การใช้งานผลิตภัณฑ์
•	 น�้าอาจจะยังไม่เข้าไปในตู้เย็นในการ

ท�างานครั้งแรก เหตุผลก็คือยังมีอากาศ
หมุนเวียนในระบบ อากาศที่ยังค้างในระบบ
จะต้องท�าการระบายออกมา ในการระบาย
อากาศนั้น ให้กดที่ปุ่มกดของเครื่องกดน�้า
สัก 1-2 นาทีจนกระทั่งเครื่องกดน�้าระบาย
อากาศออกมาหมด น�้าที่ไหลออกมาช่วง
เริ่มต้นอาจดูไม่ปกติ น�้าโดยปกติจะไหล
เมื่ออากาศในระบบถูกระบายออกมาหมด
แล้ว

•	 น�้าอาจจะสกปรกเมื่อตัวกรองเพิ่งจะถูกใช้
งานครั้งแรก น�้าในแก้ว 10 แก้วแรกไม่ควร
น�าไปบริโภค

•	 คุณจะต้องรอประมาณ 12 ชั่วโมงเพื่อให้
ได้น�้าย็นหลังจากการติดตั้งครั้งแรก

•	 ระบบน�้าของผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมา
ส�าหรับใช้กับน�้าสะอาดเท่านั้น ห้ามใช้น�้า
จากเครื่องดื่มอื่นๆ

•	 ขอแนะน�าให้ถอดการเชื่อมต่อระบบน�้าถ้า
ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา
นานในระหว่างวันหยุดยาวเพื่อพักผ่อน 
ฯลฯ

•	 น�้า 1-2 แก้วแรกอาจจจะมีความร้อนถ้า
เครื่องกดน�้าไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน

5.4. ถาดรองรับน�้าหยด
(อุปกรณ์เสริม)
น�้าที่หยดจากเครื่องกดน�้าจะสะสมตัวบนถาด
รองรับน�้าหยด ไม่มีระบบระบายน�้าอื่นใด ดึงถาด
รองรับน�้าหยดออกหรือดันขอบเข้าไปเพื่อถอด
ถาดรองออกมา หลังจากนั้นคุณก็สามารถน�าน�้า
ในถาดรองรับน�้าหยดทิ้ง

5.5. ช่องแช่เย็นอุณหภูมิศูนย์องศา
(อุปกรณ์เสริม)
ใช้ช่องแช่เย็นนี้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
อาหารส�าเร็จแล้วที่ควรจะจัดเก็บไว้ใน
อุณหภูมิต�่าหรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่คุณควร
จะท�าการบริโภคทันที อย่าวางผักและผลไม้
ไว้ในช่องนี้ 
คุณสามารถขยายเพิ่มพื้นที่ภายในได้โดยการ
ถอดช่องแข่เย็นอุณหภูมิศูนย์องศาออก
ในการถอดช่องแช่เย็นนี้ออก ให้ค่อยๆ ดึงมา
ทางด้านหน้า ยกขึ้นและดึงออกมา

5.6. ถังแช่ผัก                
ถังแช่ผักของตู้เย็นถูกออกแบบมาส�าหรับ
การเก็บรักษาความสดของผักโดยการรักษา
ความชื้นไว้ ส�าหรับวัตถุประสงค์นี้ การ
หมุนเวียนอากาศเย็นภายในโดยรวมจะมีความ
เข้นข้นในถังแช่ผัก เก็บรักษาผลไม้และผัก
ไว้ในช่องแช่นี้ เก็บรักษาผักใบสีเขียวและ
ผลไม้แยกจากกันเพื่อให้ได้อายุการจัดเก็บที่
ยาวนานขึ้น
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5.7. ช่องจัดเก็บอาหารแบบปรับได้
หลายการควบคุม (Multi Zone)     
คุณสามารถใช้ช่องจัดเก็บแบบควบคุมได้
หลายแบบพร้อมกับโหมดการท�างานที่คุณ
เลือกโดยการตั้งค่าอุณหภูมิให้เป็นแบบแช่
แข็งหรือแบบแช่เย็น ( -24 °C , + 10 °C )  
•	 ใช้อุณหภูมิ -18,-20,-22,-24 ส�าหรับการ

แช่แข็งอาหาร
•	 ใช้อุณหภูมิ 2,4,6,8,10 ในการแช่เย็น

อาหาร
•	 ใช้อุณหภูมิ 0°C ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

อาหารส�าเร็จและผลิตภัณฑ์เนื้่อสัตว์ที่จะ
ท�าการบริโภคทันที

•	 คุณสามารถจัดเก็บเนื้อสัตว์ได้เป็นเวลา
นาน 3 สัปดาห์โดยการแช่แข็งที่อุณหภูมิ 
-6°C

•	 อุณหภูมิ 10°C สามารถใช้ในการเก็บรักษา
ข้าวได้ 

5.8.  ช่องจัดเก็บอาหารแบบหมุนได้ 
(อุปกรณ์เสริม)
อุปกรณ์เสริมนี้ถูกออกแบบมาในการเพิ่ม
ปริมาตรการใช้งานด้านล่างของชั้นข้างประตู 
ดังที่แสดงในรูป คุณสามารถดึงเข้าหาตัวเอง
โดยยึดจับตัวจับไว้

5.9. แสงสีฟ้า
(อุปกรณ์เสริม)
ถังแช่ผักจะประกอบด้วยแสงสีฟ้า ผักต่างๆ ใน
ถังแช่ผักจะยังคงรักษากระบวนการสังเคราะห์
แสงไว้ภายใต้ผลกระทบของความยาวคลื่น
ของแสงสีฟ้าและยังคงรักษาความสดและใหม่
ไว้ได้  

5.10.   อุปกรณ์สร้างไอออน
ฆ่าเชื้อในอากาศ  
(อปุกรณ์เสรมิ)
อากาศจะถูกฆ่าเชื้อโดยระบบการสร้างประจุ
ไอออนในท่ออากาศช่องแช่เย็น ไอออน
ประจุลบที่แพร่กระจายจะก�าจัดแบคทีเรียและ
โมเลกุลของกลิ่นอื่นๆ จากอากาศได้  

5.11.   มินิบาร์ของเครื่องดื่ม
(อุปกรณ์เสริม)
ชั้นวางข้างประตูที่เป็นมินิบาร์ของตู้เย็น
สามารถเข้าถึงได้สะดวกโดยไม่ต้องเปิดประตู
ตู้เย็น นี่จะท�าให้คุณสามารถน�้าเอาอาหารและ
เครื่องดื่มส�าหรับบริโภคได้บ่อยๆ จากตู้เย็นได้ 
ในการเปิดตัวปิดมินิบาร์ ให้กดลงไปด้วยมือ
ของคุณและดึงเข้าหาตัวเอง  

A
ค�าเตอืน! อย่านัง่บนประตขูองมนิิ
บาร์ อย่าเหวีย่งประตขูึน้ลงและอย่า
วางวสัดหุนกับนประตขูองมนิบิาร์ 
นัน่อาจจะท�าให้เกดิความเสยีหาย
ต่อผลติภณัฑ์หรอืท�าให้คณุได้รบั
บาดเจบ็ได้

ในการปิดช่องแช่อาหารนี้ เพียงแค่กดไปข้าง
หน้าจากส่วนด้านบนของตัวครอบปิด 
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5.12. การแช่แข็งอาหารสด
•	 ในการถนอมคุณภาพอาหารไว้ รายการ

อาหารที่วางเข้าไปในช่องแช่แข็งจะต้อง
เกิดการแช่แข็งอย่างรวดเร็วเท่าที่เป็น
ไปได้ ใช้ปุ่มการแช่แข็งอย่างเร็วเพื่อ
วัตถุประสงค์นี้

•	 การแช่แข็งรายการอาหารเมื่อยังสดใหม่จะ
ช่วยยืดระยะเวลาการจัดเก็บอาหารไว้ใน
ช่องแช่แข็งได้

•	 ท�าการบรรจุหีบห่อรายการอาหารในหีบห่อ
ที่แน่นด้วยอากาศและผิดผนึกแย่างแน่น

•	 ท�าให้แน่ใจว่ารายการอาหารจะถูกบรรจุ
หีบห่อก่อนที่จะน�าไปไว้ในช่องแช่แข็ง ใช้
วัสดุห่อหุ้มอาหารแช่แข็ง กระดาษฟอล์ย
และกระดาษป้องกันความชื้น ถุงพลาสติก
หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกันแทน
กระดาษบรรจุแบบทั่วไป

•	 ท�าการบรรจุหีบห่อรายการอาหารแต่ละ
อย่างโดยการเขียนระบุวันที่บนบรรจุภัณฑ์
ไว้ก่อนที่จะท�าการแช่แข็ง นี่จะท�าให้คุณ
สามารถก�าหนดความสดใหม่ของแต่ละ
หีบห่อได้ทุกครั้งที่ช่องแช่แข็งถูกเปิด เก็บ
รักษารายการอาหารที่แช่เข้าไปก่อนไว้
ด้านหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ารายการอาหาร
เหล่านั้นจะถูกน�าออกมาบริโภคก่อน

•	 รายการอาหารที่แช่แข็งจะต้องท�าการ
บริโภคทันทีหลังจากท�าการละลายน�้าแข็ง
และไม่ควรน�ากลับเข้าไปแช่แข็งอีกครั้ง

•	 อย่าแช่แข็งอาหารในปริมาณมากในครั้ง
เดียว

การตัง้
อณุหภมูช่ิอง

แช่แขง็

การตัง้
อณุหภมูใิน
ช่องแช่เยน็

รายละเอยีด

-18°C 4°C นี่เป็นการตั้งค่าที่แนะน�าตั้งแต่แรกเริ่ม
-20,-22 หรือ 
-24°C 4°C การตั้งค่าเหล่านี้ได้รับการแนะน�าส�าหรับอุณหภูมิแวดล้อมที่

เกินกว่า 30°C 

การแช่แข็ง
แบบรวดเร็ว 4°C

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อท�าการแช่แข็งรายการอาหารได้ภายในระยะ
เวลาสั้นๆ ตู้เย็นจะรีเซ็ตกลับไปที่การตั้งค่าก่อนหน้านี้เมื่อ
กระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

-18°C หรือ
เย็นกว่า 2°C ใช้การตั้งค่าเหล่านี้ถ้าคุณเชื่อวว่าช่องแช่เย็นไม่เย็นเพียงพอ

เนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมหรือมีการเปิดประตูตู้เย็นบ่อย 

5.13. ข้อแนะน�าส�าหรับการ
จัดเก็บอาหารแช่แข็ง
ช่องแช่อาหารนี้จะต้องตั้งค่าไว้ทีอย่างน้อย 

-18°C
1.	 วางรายการอาหารเข้าไปในช่องแช่แข็ง

อย่างรวดเร็วเท่าที่เป็นไปได้เพื่อหลีก
เลี่ยงการละลายของน�้าแข็ง

2.	 ก่อนท�าการแช่แข็ง ให้ตรวจสอบ “วันที่
หมดอายุ” บนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่า
รายการอาหารยังไม่หมดอายุ

3.	 ท�าให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ไม่มีความเสีย
หายใดๆ

5.14. รายละเอียดของ
การแช่แข็งแบบลึก
ตามมาตรฐาน IEC 62552 ช่องแช่แข็งจะ
ต้องมีความจุในการแช่แข็งอาหารปริมาณ 4.5 
กก. ที่อุณหภูมิ -18°C หรือต�่ากว่าในเวลา 24 
ชั่วโมงส�าหรับปริมาตรขนาด 100 ของช่องแช่
แข็ง รายการอาหารต่างๆ สามารถเก็บรักษาไว้
ส�าหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปได้ที่อุณหภูมิ
ที่หรือต�่ากว่า -18°C  คุณสามารถเก็บรักษา
อาหารสดได้นานหลายเดือน (ในช่องแช่แข็ง
แบบลึกที่อุณหภูมิที่หรือต�่ากว่า 18°C )
รายการอาหารที่จะท�าการแช่แข็งจะต้องไม่
สัมผัสกับอาหารที่แช่แข็งแล้วด้านในเพื่อหลีก
เลี่ยงการละลายน�้าแข็งบางส่วน
ต้มผักไว้และกรองน�้าเพื่อขยายระยะเวลาการ
จัดเก็บได้ วางอาหารเข้าไปในหีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์ที่แน่นด้วยอากาศหลังจากท�าการกรอง
น�้าและวางเข้าไปด้านในช่องแช่แข็ง กล้วย 
มันฝรั่ง ผักกาดหอม ผักชีฝรั่ง ไข่ต้มและ
อาหารอื่นที่คล้ายกันไม่ควรน�ามาแช่แข็ง การ
แช่แข็งอาหารหล่านี้จะท�าให้ลดคุณค่าสาร
อาหารและคุณภาพของอาหารรวมทั้งเป็น
ไปได้ที่จะท�าให้เน่าเสียซึ่งเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
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5.15. การใส่อาหารเข้าไป

ลิ้นชักช่อง
แช่แข็ง 

อาหารแช่แข็งที่หลากหลาย
ประกอบด้วย เนื้อสัตว์ ปลา 
ไอศครีม ผักต่างๆ ฯลฯ

ชั้นวางใน
ช่องแช่เย็น

รายการอาหารภายในหม้อ 
ฝาปิดและกล่องมีฝาปิด ไข่ 
(ในกล่องที่มีฝาปิด)

ชั้นข้าง
ประตู
ส�าหรับแช่
เย็น 

อาหารที่บรรจุหีบห่อขนาด
เล็กและเครื่องดื่ม

ถังแช่ผัก ผลไม้และผัก

ช่องแช่
อาหารสด

ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จ 
(อาหารเช้า ผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ที่พร้อมบริโภคใน
เวลาไม่นาน)

5.16. สัญญาณแจ้ง
เตือนประตูเปิดอยู่  
(อุปกรณ์เสริม)
สัญญาณเสียงแจ้งเตือนซึ่งดังพอได้ยินจะส่ง
สัญญาณให้ได้ยินถ้าประตูของตู้เย็นเปิดไว้
กินกว่า 1 นาที สัญญาณเสียงที่ดังพอได้ยิน
นี้จะหยุดเมื่อประตูถูกปิดหรือปุ่มใดๆ บนหน้า
จอแสดงผล (ถ้ามี) ถูกกด.

5.17. ไฟส่องสว่างภายใน
ไฟส่องสว่างภายในจะใช้หลอดไฟแบบ LED  
ติดต่อกับตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรอง
ส�าหรับปัญหาใดๆ เกี่ยวกับหลอดไฟแบบนี้
หลอดไฟแบบนี้ใช้ในอุปกรณ์แบบนี้ไม่เหมาะ
ส�าหรับการส่องสว่างภายในบ้านหรือในห้อง 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจของหลอดไฟแบบนี้คือ
ช่วยให้ผู้ใช้วางรายการอาหารในตู้เย็นหรือ
ช่องแช่แข็งได้สะดวกและปลอดภัย
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6  การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด
การท�าความสะอาดผลิตภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ
ขะช่วยให้มีอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ยาวนาน
ขึ้น

B ค�าเตอืน:	ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะ
ท�าความสะอาดตู้เย็น

•	 ห้ามใช้เครื่องมือมีคมและขัดสี สบู่ วัสดุ
ท�าความสะอาดบ้าน ผงซักฟอก ก๊าซ 
น�้ามันเบนซิน น�้ายาเคลือบเงาและสารที่
คล้ายกันมาท�าความสะอาดผลิตภัณฑ์

•	 ละลายคาร์บอเนต 1 ช้อนชาเต็มในน�้า จุ่ม
ผ้าให้หมาดๆ ในน�้าและบิดน�้าออก เช็ดบน
อุปกรณ์ด้วยผ้าบิดน�้าหมาดๆ แล้วและเช็ด
ให้แห้งทั้งหมด

•	 ดูแลเอาใจใส่ในการรักษาน�้าให้ห่างจาก
ฝาครอบของหลอดไฟและชิ้นส่วนทางไฟ
ฟ้าอื่นๆ

•	 ท�าความสะอาดประตูโดยใช้ผ้าชุบน�้า ถอด
ชิ้นส่วนบางรายการขางในออกเพื่อถอด
ประตูและชั้นวางยึดออกจากกัน ยกประตู
ขึ้นบนเพื่อถอดออกจากตัวตู้เย็น ท�าความ
สะอาดและเช็ดชั้นวางให้แห้ง หลังจาก
นั้นติดกลับเข้าไปใหม่ในที่เดิมโดยเลื่อน
เข้าไปจากด้านบน

•	 ห้ามใช้น�้่าที่มีคลอรีนหรือผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดบนผิวภายนอกและชิ้นส่วน
ที่ชุบโครเมียมของผลิตภัณฑ์ คลอรีนจะ
ท�าให้เกิดสนิมบนผิวโลหะเหล่านั้นได้

6.1. การป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุที่
ปราศจากกลิ่นใดๆ อย่างไรก็ตาม การรักษา
อาหารที่ไม่เหมาะสมและการท�าความสะอาด
ที่ไม่เหมาะสมของพื้นผิวภายในอาจน�าไปสู่
กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
เพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นดังกล่าว ให้ท�าความ
สะอาดภายในตู้เย็นด้วยน�้าผสมคาร์บอเนตทุก 
15 วัน
•	 รักษาอาหารไว้ในวัสดุจับยึดที่ปิดผนึก

แน่น จุลชีพอาจแพร่กระจายได้ผ่านอาหาร
ที่ไม่ได้ปิดผนึกและท�าให้เกิดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ได้

•	 ห้ามเก็บรักษาอาหารที่หมดอายุและเสีย
แล้วไว้ในตู้เย็น

6.2. การปกป้องผิวชิ้นส่วนพลาสติก 
น�้ามันที่หกล้นบนผิวพลาสติกอาจท�าความเสีย
หายแห่พื้นผิวได้และจะต้องท�าความสะอาด
ทันทีด้วยน�้าอุ่น

1

6.3. การท�าความสะอาด
ถาดท�าน�้าแข็ง
(อุปกรณ์เสริม)
1.	 ส�าหรับการถอดถาดท�าน�้าแข็งออกนั้น 

ให้หมุนปุ่มบนแกนหมุนและถอดถาดท�า
น�้าแข็งออกมา

2.	 ท�าความสะอาดพื้นที่ภายในที่แนวหมุน
เกลียวมีน�้าอยู่โดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ

3.	 เมื่อท�าการวางถาดเข้าไป ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกัน (ดูที่หัวข้อ 
1-2) เข้ากันได้พอดีกับชิ้นส่วนที่ประกอบ
กัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกลียวหมุนวน
ภายในของถาดท�าน�้าแข็งอยู่ในต�าแหน่ง
ที่เหมาะสม อย่าสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีการ
เคลื่อนไหว
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7 การแก้ปัญหา
ตรวจสอบตามรายการด้านล่างนี้ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ การกระท�าเช่นนั้นจะช่วยคุณ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รายการตรวจสอบต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่ไม่
เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดจากการประกอบหรือวัสดุของตู้เย็น คุณลักษณะที่อธิบายในที่นี้อาจ
ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ตูเ้ยน็ไม่ท�ำงำน
•	 ปลั๊กไฟเสียบเข้าไปไม่แน่น >>> ท�าการเสียบปลั๊กไฟให้สมบูรณ์เข้าไปในเต้าเสียบ
•	 ฟิวส์ที่เชื่อมต่อกับเต้าเสียบที่ต่อพลังงานไฟฟ้าเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์หรือฟิวส์หลักระเบิด 

>>> ตรวจสอบฟิวส์
กำรควบแน่นเป็นหยดน�ำ้บนผนงัด้ำนข้ำงของช่องแช่เยน็	(โซนหลำยอณุหภมู	ิ(MULTI	ZONE),	โซนแช่
เยน็	(COOL),	โซนควบคมุ	(CONTROL)	และ	โซนยดืหยุน่	(FLEXI	ZONE)).

•	 สภาพแวดล้อมภายนอกเย็นเกินไป >>> ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มี
อุณหภูมิต�่ากว่า -5°C

•	 ประตูตู้เย็นเปิดบ่อยเกินไป >>> ดูแลอย่าให้มีการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป
•	 สภาพแวดล้อมมีความชื้นมากเกินไป >>> ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มี

ความชื้นมาก
•	 อาหารที่ประกอบด้วยของเหลวถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่มีการปิดผนึก >>> เก็บรักษา

อาหารที่ประกอบด้วยน�้าไว้ในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก
•	 ประตูของตู้เย็นเปิดค้างไว้ >>> ห้ามเปิดประตูของตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลนาน
•	 เทอร์โมสตัทวัดอุณหภูมิถูกตั้งไว้ที่อุณหภูมิต�่าเกินไป  >>> ตั้งค่าเทอร์โมสตัทให้ได้

อุณหภูมิที่เหมาะสม 
คอมเพรสเซอร์ไม่ท�ำงำน
•	 ในกรณีที่ไฟฟ้าดับกะทันหันหรือดึงปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ แรงดันก๊าซ

ในระบบท�าความเย็นของตู้เย็นจะไม่สมดุลซึ่งเป็นระดับที่กระตุ้นการป้องกันทางความ
ร้อนของคอมเพรสเซอร์ ผลิตภัณฑ์จะสตาร์ทใหม่หลังจากผ่านไปประมาณ 6 นาที ถ้า
ผลิตภัณฑ์ไม่ท�าการรีสตาร์ทใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อกับศูนย์บริการ

•	 การละลายน�้าแข็งถูกเปิดการท�างาน >>> นี่เป็นสิ่งปกติส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระบบการ
ละลายน�้าแข็งแบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ การละลายน�้าแข็งเกิดขึ้นเป็นระยะๆ

•	 ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ >>> ท�าให้่แน่ใจว่ามีการเสียบปลั๊กไฟแล้ว
•	 การตั้งค่าอุณหภูมิไม่ถูกต้อง >>> การเลือกตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสม
•	 ไฟฟ้าดับ >>> ผลิตภัณฑ์จะกลับมาท�างานอย่างปกติอีกครั้งเมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ 
เสยีงดงัจำกกำรท�ำงำนของตูเ้ยน็เพิม่มำกขึน้ในขณะท�ำกำรใช้งำน
•	 ประสิทธิภาพการท�างานของตู้เย็นอาจจะแปรปันโดยขึ้นอยู่กับการแปรผันของอุณหภูมิ

แวดล้อม นี่เป็นสิ่งปกติและไม่ใช้การท�างานผิดพลาด 
ตูเ้ยน็ท�ำงำนบ่อยหรอืท�ำงำนเป็นเวลำนำน
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การแก้ไขปัญหา
•	 ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่

กว่าจะท�างานเป็นเวลานานกว่า
•	 อุณหภูมิห้องอาจจะสูงกว่า >>> ผลิตภัณฑ์โดยปกติจะท�างานเป็นระยะเวลานานกว่าใน

ห้องที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
•	 ผลิตภัณฑ์อาจจะเสียบปลั๊กไฟเมือ่ไม่นานมานี้หรือมีรายการอาหารใหม่ๆ ใส่เข้าไปเพิ่ม 

>>> ผลิตภัณฑ์จะใช้เวลานานกว่าในการไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ถ้าเพิ่งเสียบปลั๊กไฟไม่
นานหรือมีอาหารใหม่ๆ ใส่เพิ่มเข้าไป นี่เป็นสิ่งปกติ

•	 ปริมาณอาหารร้อนที่มากขึ้นอาจจะเพิ่งใส่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ >>> ห้ามวางอาหาร
ร้อนเข้าไปในตู้เย็น

•	 ประตูของตู้เย็นเปิดบ่อยหรือมีการเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานาน >>> อากาศอุ่นที่หมุนเวียน
ภายในจะเป็นสาเหตุของการท�างานของผลิตภัณฑ์นานขึ้น ห้ามเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ

•	 ประตูของช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นอาจเปิดแง้มไว้ >>> ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท
•	 ผลิตภัณฑ์อาจจะตั้งค่าไว้ที่อุณหภูมิต�่าเกินไป >>> ตั้งค่าอุณหภูมิให้สูงขึ้นและรอจน

กระทั่งผลิตภัณฑ์ไปถึงอุณหภูมิที่ปรับใหม่
•	 แหวนรองประตูของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นอาจจะสกปรก สึกหรอแตกหักหรือติดตั้ง

ไม่เหมาะสม >>> ท�าความสะอาดและเปลี่ยนแหวนรองประตูใหม่ แหวนรองเสียหาย 
/ บิดเบี้ยวจะเป็นสาเหตุของผลิตภัณฑ์ท�างานเป็นเวลานานกว่าเดิมเพื่อรักษาอุณหภูมิ
ภายในไว้

อณุหภมูขิองช่องแช่แขง็ต�ำ่เกนิไป	แต่อณุหภมูขิองช่องแช่เยน็เพยีงพอแล้ว
•	 อุณหภูมิของช่องแช่แข็งถูกตั้งไว้ต�่ามาก >>> ตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้สูงขึ้น

และตรวจสอบอีกครั้ง
อณุหภมูขิองช่องแช่เย็น๋ต�ำ่เกนิไป	แต่อณุหภมูขิองช่องแช่แขง็เพยีงพอแล้ว
•	 อุณหภูมิของช่องแช่เย็นถูกตั้งไว้ต�่ามาก >>> ตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นให้สูงขึ้นและ

ตรวจสอบอีกครั้ง
รำยกำรอำหำรทีเ่กบ็รกัษำในลิน้ชกัของช่องแช่เยน็ถกูแช่แขง็

•	 อุณหภูมิของช่องแช่เย็นถูกตั้งไว้ต�่ามาก >>> Sตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้สูงขึ้นแ
ละตรวจสอบอีกครั้ง

อณุหภมูใินช่องแช่เยน็หรอืช่องแช่แขง็สงูเกนิไป
•	 อุณหภูมิของช่องแช่เย็นถูกตั้งไว้สูงมาก >>> การตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นมีผลต่อ

อุณหภูมิของช่องแช่แข็ง เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งและรอ
จนกว่าช่องแช่อาหารแต่ละแบบนั้นไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งใหม่

•	 ประตูของตู้เย็นเปิดบ่อยหรือมีการเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานาน >>> ห้ามเปิดประตูตู้เย็นบ่อย
เกินไป

•	 ประตูตู้เย็นอาจเปิดแง้มไว้ >>> ปิดประตูให้สนิท
•	 ผลิตภัณฑ์อาจจะเสียบปลั๊กไฟเมือ่ไม่นานมานี้หรือมีรายการอาหารใหม่ๆ ใส่เข้าไปเพิ่ม 

>>> นี่เป็นสิ่งปกติ ผลิตภัณฑ์จะใช้เวลานานกว่าในการไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้เมื่อเพิ่ง
เสียบปลั๊กไฟไม่นานหรือมีอาหารใหม่ใส่เข้าไปเพิ่มขึ้น 

•	 ปริมาณอาหารร้อนที่มากขึ้นอาจจะเพิ่งใส่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ >>> ห้ามใส่อาหารร้อน
เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์

กำรสัน่สะเทอืนหรอืเสยีงดงั
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การแก้ไขปัญหา
•	 พื้นห้องไม่ได้ระดับหรือไม่คงทน >>> ถ้าผลิตภัณฑ์เกิดการสั่นสะเทือนเมื่อท�าการ

เคลื่อนไหวช้าๆ ให้ปรับขาตั้งให้ได้การวางผลิตภัณฑ์ที่สมดุล นอกจากนี้ต้องมั่นใจว่าพื้น
ผิวห้องมีความคงทนเพียงพอในการรองรับผลิตภัณฑ์

•	 รายการสิ่งของใดๆ ที่วางบนตัวผลิตภัณฑ์อาจท�าให้เกิดเสียงดังได้ >>> เอาวัตดุใดๆ ที่
วางบนตัวผลิตภัณฑ์ออกไป

ผลติภณัฑ์สร้ำงเสยีงดงัจำกกำรไหลของของเหลว	กำรพ่นสเปรย์	เป็นต้น
•	 หลักการท�างานของผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการไหลของของเหลวและก๊าซ >>> นี่เป็น

สิ่งปกติและไม่ใช้อาการความผิดพลาด
มเีสยีงพดัลมออกมำจำกตวัผลติภณัฑ์
•	 ผลิตภัณฑ์นี้ใช้พัดลมส�าหรับกระบวนการระบายความร้อน นี่เป็นสิ่งปกติและไม่ใช่การ

ท�างานผิดพลาด
มกีำรควบแน่นเป็นหยดน�ำ้เกดิขึน้บนผนงัด้ำนในของผลติภณัฑ์
•	 อากาศร้อนหรือชื้นจะเพิ่มการท�าความเย็นและการควบแน่นเป็นหยดน�้า นี่เป็นสิ่งปกติและ

ไม่ใช่การท�างานผิดพลาด
•	 ประตูของตู้เย็นเปิดบ่อยหรือมีการเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานาน >>> ห้ามเปิดประตูตู้เย็นบ่อย 

ถ้าเปิดแล้วให้ปิดประตูด้วย
•	 ประตูตู้เย็นอาจเปิดแง้มไว้ >>> ปิดประตูตู้เย็นให้สนิท
มกีำรควบแน่นเป็นหยดน�ำ้เกดิขึน้ด้ำนนอกของผลติภณัฑ์หรอืระหว่ำงประตตู่ำงๆ	ของตูเ้ยน็
•	 อากาศแวดล้อมอาจจะชื้น นี่ค่อนข้างปกติในสภาพอากาศชื้น >>> การควบแน่นเป็นหยด

น�้าจะระเหยไปเมื่อความชื้นลดลง 
มกีลิน่ภำยในไม่ดี
•	 ไม่มีการท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ >>> ท�าความสะอาดภายในอย่างสม�่าเสมอโดย

ใช้ฟองน�้า น�้าอุ่นและน�้าผสมคาร์บอเนต
•	 Certain holders and packaging materials may cause odour.  >>> ใช้วัสดุยึดจับ

และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นวัสดุปราศจากกลิ่น
•	 อาหารไม่ได้วางในตัวยึดที่ปิดผนึก >>> เก็บรักษาอาหารไว้ในตัวจับยึดที่มีการปิดผนึก 

จุลชีพอาจจะแพร่กระจายผ่ยรายการอาหารที่ไม่ได้ปิดผนึกและท�าให้เกิดเกลินไม่พึง
ประสงค์ได้

•	 น�ารายการอาหารที่หมดอายุและเสียแล้วออกจากตู้เย็น
ประตขูองตูเ้ยน็ไม่ได้ปิด
•	 บรรจุภัณฑ์ของอาหารอาจไปขัดขวางการปิดประตูตู้เย็นได้ >>> ย้ายต�าแหน่งของ

รายการอาหารใดๆ ทีไปขัดขวางการปิดประตูตู้เย็น
•	 ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกตั้งไว้ในแนวตั้งอย่างสมบูรณ์บนพื้นห้อง >>> ประบขาตั้งของ

ผลิตภัณฑ์เพื่อปรับสมดุลการวางต�าแหน่งของผลิตภัณฑ์
•	 พื้นห้องไม่ได้ระดับหรือไม่คงทน >>> ท�าให้แน่ใจว่าพื้นห้องได้ระดับและมีความคงทน

เพียงพอส�าหรับการรองรับตัวผลิตภัณฑ์
ถงัส�ำหรบัใส่ผกัตดิขดั
•	 รายการอาหารอาจจะไปสัมผัสกับส่วนด้านบนของลิ้นชักได้ >>> จัดเรียงการวางรายการ

อาหารใหม่ในลิ้นชัก

A
ค�าเตอืน:	ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้นหลังจากปฎิบัติตามรายการข้อแนะน�าแล้ว ให้ติดต่อกับผู้
จัดจ�าหน่ายของคุณหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง ห้ามพยามท�าการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
ด้วยตัวเอง
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