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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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C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not 
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the 
product you have purchased, then it is valid for other models.

1  Refrigerator 
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1.  Illuminated display
2.  Fridge compartment shelf
3.  Egg holder
4.  Bottle shelf
5.  Adjustable legs
6.  Freezer compartment drawers

7.  Multizone compartment's drawer
8.  Crisper (Snack Compartment)
9.  Glass shelves
10.  Fan
11.  Fridge compartment
12.   Multizone compartment
13.   Freezer compartment
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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.
Original spare parts will 

be provided for 10 years, 
following the product 
purchasing date.

Intended use
This appliance is intended to 
be used in household and 
similar applications (list) 
• indoors and in closed 

areas such as homes;
• in closed working 

environments such as 
stores and o ces;

• 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 
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beverages in the 
freezer compartment. 
Otherwise, these may 
burst. 

•	 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. 

•	 Ensure highly alcoholic 
beverages are stored 
securely with the lid 
fastened and placed 
upright. 
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•	 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.

•	 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.
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• 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.

• Avoid causing damage 
on power cable when 
transporting the 
refrigerator. Bending 
cable may cause �re. 
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 
in�ammable gases such 
as propane gas near the 
refrigerator to avoid �re 
and explosion risk.

• Never place containers 
�lled with water on top 
of the refrigerator; in 
the event of spillages, 
this may cause electric 
shock or �re.

• 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 scienti�c materials 
and etc. should not be 
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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 
�re.

• The plug’s tip should be 
cleaned regularly with a 
dry cloth; otherwise, it 
may cause �re.

• Refrigerator may move 
if adjustable legs are not 
properly secured on the 
�oor. Properly securing 
adjustable legs on the 
�oor 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 
humidi�ed.

• The product shall never 
be used while the 
compartment which 
is located at the top or 
back of your product 
and in which electronic 
boards are available 
(electronic board box 
cover)  is open.

For products with a 

water dispenser;
• Pressure for cold water 

inlet shall be maximum 
90 psi (6.2 bar). If your 
water pressure exceeds 
80 psi (5.5 bar), use a 
pressure limiting valve 
in your mains system. If 
you do not know how 
to check your water 
pressure, ask for the 
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help of a professional plumber.

• If there is risk of water 
hammer e�ect in your installation, always 
use a water hammer prevention equipment 
in your installation. Consult Professional 
plumbers is you are not sure that there is no 
water hammer e�ect in your installation.

• Do not install on the hot water inlet. Take 
precautions against of the risk of freezing 
of the hoses. Water temperature operating 
interval shall be 33°F (0.6°C) minimum 
and 100°F (38°C) maximum.

• 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 classi�cation 
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 
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.

- WARNING – Keep ventilation openings, 
in the appliance enclosure or in the built-in 
structure, clear of obstruction
- WARNING – Do not use mechanical devices 
or other means to accelerate the defrosting 
process, other than those recommended 
by the manufacturer
- WARNING – Do not damage the 
refrigerant circuit
- WARNING – Do not use electrical appliances
 inside the food storage compartments 
of the appliance, unless they are of the 
type recommended by the manufacturer
- Do not store explosive substances such as 
aerosol cans with a �ammable propellant
 in this appliance
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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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3   Installation

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

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

3.  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. 

4.  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.
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•	 The voltage stated on the label 
located at left inner side of your 
product should be equal to your 
network voltage.

•	 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.
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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.
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4  Preparation
•	 Your refrigerator 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.

•	 The ambient temperature of 
the room where you install your 
refrigerator should at least be 
10°C. Operating your refrigerator 
under cooler conditions is not 
recommended with regard to its 
efficiency.

•	 Please make sure that the interior 
of your refrigerator is cleaned 
thoroughly.

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

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

•	 The door should not be opened 
frequently.

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

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

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

•	 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.

•	 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. 

•	 Due to temperature change as 
a result of opening/closing the 
product door during operation, 
condensation on the door/body 
shelves and the glass containers is 
normal
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5   Using your refrigerator
Indicator Panel

1.  Freezer Compartment Temperature 
Setting Indicator

2.  Freezer Compartment Temperature 
Setting Function  ( optional )

3.  Quick Freeze Function Button Icematic 
On-O  Button (3”) ( optional )

4.  Quick Freeze Function Indicator

5.  Fridge Compartment Temperature 
Setting Indicator

6.  Fridge Compartment Temperature 
Setting Function ( optional )

7.  Quick Fridge Function Button ( optional )

8.  Icematic O  Indicator ( optional )

9.  Eco-Fuzzy (Special Economic Usage) 
Function ( optional )

10.  Eco-Fuzzy (Special Economic Usage) 
Indicator

11.  Vacation Function  ( optional )

12.  Vacation Function Indicator

13.  Alarm o� Warning
14.  Energy ciency Indicator

15.  Key Lock Function ( optional )

16.  Key Lock indicator

17.  Economic Usage Indicator

18.   High Temperature/Error Warning 
Indicator

19.  Multi Zone Compartment Temperature 

20.  Quick Fridge Indicator

*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.
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1. Freezer Compartment 
Temperature Indicator

Indicates the temperature set for 
Freezer Compartment.

2.Freezer Compartment 
Temperature Setting Function 
( optional )

This function allows you to 
set the temperature of freezer 
compartment. Press this button to 
set the temperature of the freezer 
compartment to -15, -17, -18, -19 -20, 
-21 and -24, respectively.

3. Quick Freeze Function Button  
Icematic On-O� Button (3”)
( optional )

 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 o� 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 �ashes 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
 (optional )

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, 2,1 degrees, respectively.

7. Quick Fridge Function Button 
( optional )

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 o� 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 O� Indicator (optional )
Icematic will not run when the 

indicator of this function is active.
To activate the ice o� function, 

you need to press and hold the quick 
freeze button for 3 seconds.
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9. Eco-Fuzzy (Special Economic 
Usage) Function (optional )

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.

10. Eco-Fuzzy (Special Economic 
Usage) Indicator

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

11. Vacation Function (optional )
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 �xed 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. 

14. Energy Saving Indicator
This indicator illuminates when 

Energy E�ciency Function is selected.

15. Key Lock Function (optional )
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 -15 ° C. When Quick Freeze or Quick 
Fridge is selected, Economic Usage 
Indicator will not illuminate.

In case of power failure/high 
Temperature alarm, after checking
the food located in the freezer

button(      ) to clear ther warning. 
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18. High Temperature/Error 
Warning Indicator

This light illuminates during high 
temperature failures and error 
warnings.

19.Multi Zone Storage Compartment
The multi Zone Storage Compartment
of your refrigerator may be used in 
any desired mode by adjusting it to
fridge (0/2/4/6 C) or freezer
(-2/- 4/-15/-18 C)  Temperatures. You can
keep the compartment in the desired
temperature with the Multi Zone Storage
Compartment Temperature of the Multi
Zone Storage Compartment may be set
to 0 and 10 degrees in addition to the
fridge compartment temperatures.
0 degree is used to store the deli
products longer.

The feature of switching to a Fridge
or Freezer compartment is provide by
a cooling element localted in the closed
section (Compressor Compartment)
behind the refrigerator. During openration
of this element, sounds similar tho the
sound of secounds heard from an analog
clock may be heard. This is normal and
is not fault cause. 

o

o
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3 Door cooling system:
Your refrigerator is equipped with 

three separate cooling systems to cool 
the fresh food compartment and 
freezer compartment. Thus, air in the 
each compartment 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 defrosting is performed 
individually.

Freezing fresh food
•  Wrap or cover  the  food before  
placing them in .
•  Hot  food must  cool down to the  
room temperature before putting 
them in the refrigerator.
•  The  foodstu�  that  you want  to 
freeze must be fresh and in good 
quality.
•  Foodstu�  must  be divided into 
portions according to the family’s 
daily or meal based consumption 
needs.
•  Foodstu�  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 su�cient 
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.

•  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 .
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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.
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)
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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. 

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.

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.
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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.

Changing the door opening 
direction

Door opening direction of your 
refrigerator can be changed according 
to the place you are using it. If this is 
necessary, please call your nearest 
Authorized Service.



EN23

6  Maintenance and cleaning
ANever use gasoline, benzene or 

similar substances for cleaning 
purposes.

BWe recommend that you unplug the 
appliance before cleaning.

BNever use any sharp abrasive 
instrument, soap, household 
cleaner, detergent and wax polish 
for cleaning.

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

CUse 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.

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

BIf 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.

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

ATo 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.

ADo not use sharp, abrasive tools, 
soap, household cleaning agents, 
detergents, kerosene, fuel oil, 
varnish etc. to prevent removal and 
deformation of the prints on the 
plastic part. Use lukewarm water 
and a soft cloth for cleaning and 
then wipe it dry.

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).
•	 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.
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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.

•	 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.
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Temperature in the fridge or freezer is very high.
•	 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.
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Bad odour inside the refrigerator.
•	 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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โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ก่อน!

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,
เราหวังว่าผลิตภัณฑ์ของท่านท่ีได้ผลิตในโรงงานท่ีทันสมัยและถูกตรวจสอบภายใต้
กระบวนการควบคุมคุณภาพที่พิถีพิถันที่สุด จะท�าให้คุณใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมดในเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต หากท่านมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้กับบุคคลอื่น 
กรุณาให้คู่มือการใช้งานด้วย
คู่มือการใช้งานเล่มนี้จะช่วยให้ท่านใช้ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
• อ่านคู่มือการใช้งานก่อนติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์
• ใหแ้น่ใจวา่ทา่นไดอ้า่นค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยัแลว้
• เกบ็คูม่อืการใชง้านในทีท่ีเ่ขา้ถงึงา่ย เพราะทา่นอาจจ�าเป็นตอ้งใชคู้ม่อืนีใ้นภาย

หลงั
• อา่นเอกสารอืน่ทีใ่หม้ากบัผลติภณัฑด์ว้ย
โปรดจ�าไวว้า่ คูม่อืการใชง้านเลม่นีย้งัสามารถใชไ้ดก้บัผลติภณัฑร์ุน่อืน่ดว้ย
สิง่ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะรุน่จะถกูระบใุนเลม่คูม่อืการใชง้านนี้
ค�าอธบิายสญัลกัษณต์า่งๆ
สญัลกัษณต์อ่ไปนี ้จะถกูใชใ้นคูม่อืการใชง้านตลอดท ัง้เลม่:
       ขอ้มลูส�าคญัหรอืเคล็ดลบัทีเ่ป็นประโยชนใ์นการใชง้าน
       ค�าเตอืนส�าหรับสภาพทีอ่นัตรายตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ
       ค�าเตอืนส�าหรับแรงดนัไฟฟ้า
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1 ตูเ้ย็น

1. จอแสดงผลเรอืงแสง
2. ชัน้วางของในตูเ้ย็น
3. ชัน้วางไข่
4. ชัน้วางขวดน�้า
5. ขาตัง้ปรับได ้
6. ลิน้ชกัชอ่งแชแ่ข็ง

1
2

4

3

5

11

12

13

6

9

10

7

8

7. ลิน้ชกัใสข่องหลายชอ่ง
8. Crisper (ชอ่งใสข่นมขบเคีย้ว)
9. ชัน้กระจกส�าหรับวางของ
10. พัดลม
11. ชอ่งใสข่องแชเ่ย็น
12. ชอ่งใสข่องแบบหลากหลาย
13. ชอ่งแชแ่ข็ง

    ภาพทีแ่สดงในคูม่อืการใชง้านนี ้เป็นรปูแบบทัว่ไปและอาจไมส่อดคลอ้งตรงกบั
ผลติภณัฑข์องคณุทัง้หมด หากมชี ิน้สว่นทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นผลติภณัฑท์ีค่ณุซือ้มา
แลว้ แสดงวา่ชิน้สว่นนัน้ใชก้บัรุน่อืน่
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2 ค�าเตอืนเพือ่ความปลอดภยัทีส่�าคญั

โปรดตรวจสอบขอ้มลูดงัตอ่
ไปนี้ การไม่ปฏบิัตติามขอ้มูลนี้
อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอื
ความเสียหายต่อวัสดุ หรือมิ
ฉะนัน้การรับประกนัและภาระ
ผกูพันทัง้หมดทีเ่ชือ่ถอืไดจ้ะไม่
สามารถใชง้านได ้
อะไหลแ่ทจ้ะมบีรกิารใหเ้ป็น
ระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัทีซ่ ือ้
ผลติภณัฑ์

การใชง้านตาม
วตัถปุระสงค์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้านีม้วีตัถปุระสงค์
เพือ่ใชใ้นครัวเรอืนและการใช ้
งานทีม่ลีักษณะคลา้ยกัน (หรอื
ตามรายการนี)้
• ในบา้นและในพืน้ทีปิ่ด อยา่ง

เชน่ บา้นทีอ่ยูอ่าศยั;
• ในสภาพแวดลอ้มการท�างาน

แบบปิด เช่นร า้นค า้และ
ส�านักงาน

• ในบรเิวณทีพั่กแบบปิด เชน่
บา้นทีอ่ยูใ่กลก้บัไรน่า, 
โรงแรม หอพัก

• ไมค่วรใชง้านกลางแจง้

ความปลอดภัยทั่วไป
• เมือ่คณุตอ้งการก�าจัดหรอื

ทิง้ผลติภัณฑ ์ เราขอแนะน�า
ใหค้ณุปรกึษากบัผูใ้หบ้รกิาร
ทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้ เพือ่
เรยีนรูข้อ้มลูทีจ่�าเป็นและ
ชิน้สว่นหลกัทีอ่ยูใ่นความ
ควบคมุ

• ปรกึษาผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บ
การรับรองแลว้ ส�าหรับทุกๆ
ค�าถามของคุณ และปัญหา
เกีย่วกบัตูเ้ย็น อยา่แกปั้ญหา
เองหรอืใหบ้คุคลอืน่เขา้มา
แกปั้ญหาของตูเ้ย็น โดยไม่
ไดแ้จง้ผูใ้หบ้รกิารทราบถงึ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้

• ส�าหรับผลติภณัฑท์ีม่ชีอ่ง
แช่แข็ง; อย่ากินไอศกรีม
กรวยและกอ้นน�้าแข็งทนัที
หลงัจากน�าออกจากชอ่งแช่
แข็ง! (ซึง่อาจท�าใหเ้นื้อเยือ่
ปากของคณุถกูท�าลายดว้ย
ความเย็นจัด หรือทีเ่รียกว่า 
Frostbite)

• ส�าหรับผลติภณัฑท์ีม่ชีอ่งแช่
แข็ง หา้มใส่เครื่องดืม่เหลว
บรรจขุวดและกระป๋องลงใน
ชอ่งแชแ่ข็ง มฉิะนัน้อาจจะ
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ระเบดิได ้
• อยา่สมัผัสอาหารแชแ่ข็ง

ดว้ยมือ; เพราะอาจติดมือ
ของคณุได ้

• ถอดปลั๊กตูเ้ย็นกอ่นท�าความ
สะอาดหรอืละลายน�้าแข็ง

• หา้มใชว้สัดทุ�าความสะอาด
ทีเ่ป็นไอและไอระเหยใน
การท�าความสะอาดและการ
ละลายน�้าแข็งของตูเ้ย็นของ
คุณ ในกรณีเช่นนี้ ไออาจ
สมัผัสกบัชิน้สว่นไฟฟ้าและ
ท�าใหเ้กดิการลดัวงจรหรอื
ไฟฟ้าชอ็ตได ้

• หา้มใชช้ ิน้สว่นใดๆของตู ้
เย็นของคณุ เชน่ ใชป้ระตตูู ้
เย็นรองรับน�้าหนักสิง่ของอืน่ 
หรอืขึน้เหยยีบประตตููเ้ย็น

• หา้มใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าภายใน
ตูเ้ย็น

• หา้มท�าความเสยีหายกบัชิน้
ส่วน ที่มีสารท�าความเย็น
หมุนเวยีน โดยการใชส้ว่าน
เจาะหรอืเครือ่งมอืตดัตา่งๆ 
สารท�าความเย็นอาจระเบดิ
เมือ่ชอ่งแกส๊ของเครือ่ง
ระเหย, ขอ้ตอ่ทอ่ หรอืพืน้ผวิ
เคลอืบถกูเจาะ ซึง่สารความ
เย็นนีจ้ะท�าใหเ้กดิอาการ

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังและ
การบาดเจ็บทีต่า

• อยา่บงัหรอืปิดกัน้ชอ่งระบาย
อากาศในตูเ้ย็นของคณุดว้ย
วสัดใุด

• อปุกรณไ์ฟฟ้าตอ้งไดรั้บการ
ซอ่มแซมโดยผูท้ีไ่ดรั้บการ
รับรองเทา่นัน้ การซอ่มแซม
โดยบคุคลทีไ่มม่คีวาม
สามารถจะความเสีย่งตอ่ผูใ้ช ้
งานได ้

• ในกรณีทีเ่กดิความผดิพลาด
หรอืในระหวา่งการบ�ารงุ
รักษาหรอืซอ่มแซม ใหถ้อด
สายไฟของตูเ้ย็นโดยใหปิ้ด
ฟิวสต์วัทีใ่ชก้บัตูเ้ย็นหรอื
ถอดปลั๊กไฟออกทนัที

• อยา่ดงึสายไฟเมือ่ดงึปลั๊ก
ออก

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้กบ็
เครือ่งดืม่มแีอลกอฮอลส์งูไว ้
อยา่งปลอดภยัดว้ยฝาปิดที่
แน่นและวางตัง้ขึน้

• หา้มเก็บกระป๋องสเปรยท์ีม่ี
สารไวไฟและระเบดิไดใ้นตู ้
เย็น

• หา้มใชอ้ปุกรณเ์ชงิกลหรอืวธิี
การอืน่เพือ่เรง่กระบวนการ
ละลายน�้าแข็ง นอกเหนอื
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จากทีแ่นะน�าโดยผูผ้ลติ
• ผลติภณัฑน์ีไ้มไ่ดม้จีดุมุง่

หมายเพือ่ใชโ้ดยบคุคลทีม่ี
ความผดิปกตทิางกาย, ทาง
ประสาทสัมผัส หรือมคีวาม
ผดิปกตทิางจติ หรอืคนทีไ่ม่
ไดรั้บการฝึกอบรม หรอืไมม่ี
ประสบการณ์ (รวมทัง้เด็ก) 
เวน้แตบ่คุคลเหลา่นัน้ไดรั้บ
การดแูลโดยผูท้ีจ่ะสามารถ
รับผดิชอบตอ่ความปลอดภยั
ของพวกเขาหรอืผูท้ีจ่ะให ้
ค�าแนะน�าพวกเขาในการใช ้
สนิคา้ได ้

• อยา่ใชตู้เ้ย็นทีช่�ารุด ปรกึษา
กบัตวัแทนหใหบ้รกิารหาก
คณุมขีอ้สงสยัใด ๆ

• ความปลอดภยัทางดา้น
ไฟฟ้าของตูเ้ย็นของคณุจะ
ไดรั้บประกนัเฉพาะในกรณี
ทีร่ะบบสายดนิในบา้นของ
คณุเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�าหนดเทา่นัน้

• การใหผ้ลติภณัฑส์มัผัส
กับฝน, หมิะ, แสงจากดวง
อาทิตย์ และลม อาจเป็น
อนัตรายตอ่ความปลอดภยั
ทางระบบไฟฟ้า

• ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บการ
รับรอง เมือ่มสีายไฟเสยีหาย

เพือ่หลกีเลีย่งอนัตรายทีอ่าจ
จะเกดิขึน้ได ้

• หา้มเสยีบปลั๊กตูเ้ย็นเขา้กบั
เตา้เสยีบตดิผนังระหวา่งการ
ตดิตัง้ มฉิะนัน้อาจเกดิความ
เสีย่งตอ่การเสยีชวีติหรอื
บาดเจ็บสาหสั

• ตูเ้ย็นนีม้ไีวส้�าหรับเกบ็
อาหารเท่านั้น หา้มใชเ้พื่อ
วตัถปุระสงคอ์ืน่ใด

• ฉลากทีร่ะบขุอ้ก�าหนดทาง
เทคนิค ติดอยู่ที่ผนังดา้น
ซา้ยภายในตูเ้ย็น

• อยา่เชือ่มตอ่ตูเ้ย็นกบัระบบ
ประหยดัพลงังาน เพราะอาจ
ท�าใหตู้เ้ย็นเกดิความเสยี
หายได ้

• ถา้มีแสงสฟ้ีาบนตูเ้ย็น อย่า
มองแสงสนี�้าเงนิดว้ยเครือ่ง
มอืออปตคิลั

• ส�าหรับตูเ้ย็นทีค่วบคมุดว้ย
ตัวผูใ้ชง้านเอง ใหร้ออย่าง
นอ้ย 5 นาทีเพื่อเปิดสวติช์
ไฟตูเ้ย็น หลงัจากไฟดบั

• คูม่อืการปฏบิตังิานฉบบันี้
ควรสง่มอบใหก้บัเจา้ของ
ผลติภณัฑค์นใหม ่ เมือ่ไดใ้ห ้
ตูเ้ย็นกบัผูอ้ืน่
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• หลกีเลีย่งการเกดิความเสยี
หายกับสายไฟ เมือ่ขนยา้ย
ตูเ้ย็น สายทีห่กังออาจท�าให ้
เกดิไฟไหม ้ หา้มวางวัตถทุีม่ี
น�้าหนักมากบนสายไฟ อย่า
สมัผัสปลั๊กดว้ยมอืเปียกเมือ่
เสยีบปลั๊กตูเ้ย็น

• อย่าเสยีบปลั๊ กไฟตูเ้ย็น ถา้
เตา้รับบนผนังหลวม

• เพื่อความปลอดภัย ไม่ควร
ฉีดพน่น�้าไปทีบ่รเิวณดา้นใน
หรอืดา้นนอกของผลติภณัฑ์

• อยา่ฉีดพน่สารทีม่กีา๊ซไวไฟ 
เชน่ก๊าซโพรเพน ใกลตู้เ้ย็น 
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจาก
ไฟไหมแ้ละการระเบดิ

• อยา่วางภาชนะทีเ่ต็มไปดว้ย
น�้ าที่ดา้นบนของตูเ้ย็น ใน
กรณีเกดิเพลงิไหมอ้าจท�าให ้
เกดิไฟดดูหรอืไฟลกุได ้

• อยา่ใสอ่าหารในตูเ้ย็นมาก
เกนิไป หากมอีาหารเกนิไป 
อาหารอาจตกลงมา และท�า

ใหคุ้ณบาดเจ็บ และท�าให ้
ตูเ้ย็นเกดิความเสยีหายเมือ่
คณุเปิดประตู

• หา้มวางวตัถสุ ิง่ของบนตูเ้ย็น 
มฉิะนัน้วตัถเุหลา่นีอ้าจตกลง
มา เมือ่คณุเปิดหรอืปิดประตู
ตูเ้ย็น

• เนือ่งจากตอ้งใชอ้ณุหภมูทิี่
แมน่ย�า จงึควรเกบ็วคัซนี ยา
ที่ไวต่อความรอ้น และวัสดุ
ทางวทิยาศาสตร์ และวัสดุ
อืน่ ๆ ไวใ้นตูเ้ย็น

• หากไมใ่ชง้านตูเ้ย็นเป็นเวลา
นาน ควรถอดปลั๊กตูเ้ย็นออก 
ปัญหาทีอ่าจเกดิกบัสายไฟ 
อาจเป็นสาเหตทุ�าใหเ้กดิไฟ
ไหมไ้ด ้

• ควรท�าความสะอาดปลาย
ปลั๊กอยา่งสม�า่เสมอดว้ยผา้
แหง้ มฉิะนั้นอาจท�าใหเ้กดิ
ประกายไฟได ้

• ตูเ้ย็นอาจขยบัไดห้ากขาที่
ปรับไดไ้มไ่ดอ้ยูใ่นต�าแหน่ง
ทีม่ัน่คงอยา่งเหมาะสมบน
พื้น ขาตัง้ปรับไดท้ี่วางบน
พืน้อยา่งมัน่คงสามารถ
ป้องกนัไมใ่หตู้เ้ย็นเคลือ่นที่
ได ้

• เมื่อขนยา้ยตูเ้ย็น อย่าถือที่
ดา้มจับประต ูมฉิะนัน้ตูเ้ย็น
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อาจสะบดัได ้
• เมือ่คณุตอ้งวางผลติภณัฑ์

ถดัจากตูเ้ย็นหรอืตูแ้ชแ่ข็ง
อกีเครื่อง ระยะห่างระหว่าง
อปุกรณเ์ครือ่งใชค้วรมอียา่ง
นอ้ย 8 ซม. มฉิะนัน้ผนังดา้น
ขา้งทีอ่ยูถ่ดัจากกนัอาจชืน้
ได ้

• หา้มใชผ้ลติภณัฑน์ีใ้นขณะ
ทีช่อ่งทีอ่ยูด่า้นบนหรอืดา้น
หลงัของผลติภณัฑซ์ึง่มี
แผงวงจรอเิล็กทรอนกิส ์
(มฝีาปิดกลอ่งแผงวงจร
อเิล็กทรอนกิส)์ เปิดอยู่

ส�าหรบัตูเ้ย็นรุน่ทีม่ตีูจ้า่ย
น�า้ด ืม่; 
• แรงดนัส�าหรับชอ่งป้อนน�้า

เย็น จะมไีดส้งูสดุถงึ 90 psi 
(6.2 บาร)์ ถา้แรงดนัน�้าของ
คุณเกนิ 80 psi (5.5 บาร)์ 
ใหใ้ชว้าลว์ควบคมุแรงดนั
ในท่อน�้าหลักของคุณ หาก
คณุไมท่ราบวธิกีารตรวจ
สอบแรงดันน�้า ใหข้อความ
ชว่ยเหลอืจากชา่งประปามอื
อาชพี

• หากมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิ
คอ้นน�้า (water hammer 
effect) ในการตดิตัง้ของคณุ

ใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนัคอ้นน�้า
ในการตดิตัง้เสมอ ปรึกษา
ชา่งประปามอือาชพีหากคณุ
ไมแ่น่ใจวา่ จะมกีารเกดิคอ้น
น�้าในการตดิตัง้ตูเ้ย็นของคณุ
หรอืไม่

• อยา่ตดิตัง้บนชอ่งจา่ยน�้า
รอ้น ใชค้วามระมัดระวังใน
ความเสีย่งตอ่การแข็งตวัเย็น
ของทอ่ ชว่งอณุหภมูขิองน�้า
ทีใ่ชง้านคอื ต�่าสดุที ่ 33 °F  
( 0 . 6  °C )  แล ะสู ง สุดที ่ 
100 °F (38 °C)

- ใชเ้ฉพาะน�้าดืม่เทา่นัน้
- ค�าเตอืน - ควรใหช้อ่งระบาย
อากาศ, ในบรเิวณชอ่งวางตูเ้ย็น 
หรอืในบรเิวณภายในโครงสรา้ง
ที่ส ร า้ งติดในตั ว  (Bu i l t - i n 
structure) ปราศจากสิ่งกีด
ขวางใดๆ
- ค�าเตือน - หา้มใชอุ้ปกรณ์
เชงิกลหรอืวธิกีารอืน่เพือ่เรง่
กระบวนการละลายน�้าแข็งนอก
เหนอืจากทีแ่นะน�าโดยผูผ้ลติ
- ค�าเตอืน - อย่าท�าความเสยี
หายตอ่วงจรไฟฟ้าของสาร
ท�าความเย็น
- ค�าเตือน - หา้มใชเ้ครื่องใช ้
ไฟฟ้าภายในชอ่งเก็บอาหาร
ของตูเ้ย็น ยกเวน้กรณีสิง่ทีเ่ป็น
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ของทีผู่ผ้ลติแนะน�า
- อย่าเก็บวัตถุระเบดิ เชน่ กระ
ป๋องสเปรยอ์ดัแรงดนัทีม่สีาร
ไวไฟ ไวใ้นตูเ้ย็น

ความปลอดภยัส�าหรบัเด็ก
• หากประตูมีที่ล็อค ควรเก็บ

กญุแจใหพ้น้มอืเด็ก
• เด็กตอ้งไดรั้บการดแูลเพือ่

ป้องกนัไมใ่หพ้วกเขาเขา้มา
เลน่หรอืท�าใหตู้เ้ย็นเสยีหาย

การปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด 
WEEE และการก�าจดั
ผลติภณัฑข์องเสยี

ผลติภณัฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้
บังคับ EU WEEE Directive 
(2012/19 / EU) ผลติภัณฑ์
นีม้สีญัลกัษณก์ารจัดหมวดหมู่
ขยะของเสยีส�าหรับอปุกรณ์
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์

(WEEE)
ผลติภณัฑน์ีไ้ดรั้บการผลติดว้ยชิน้สว่น
และวสัดทุีม่คีณุภาพสงูซึง่สามารถใชซ้�้า
ไดแ้ละเหมาะส�าหรับการรไีซเคลิ ดังนัน้
หา้มทิง้ผลติภณัฑร์วมกบัขยะปกตเิมือ่
หมดอายุการใชง้าน ใหน้�าผลิตภัณฑ์
ของเสยีไปเกบ็รวบรวมเพือ่การรไีซเคลิ
ส�าหรับอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์
โปรดปรกึษาเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่เพือ่เรยีน
รูจุ้ดรวบรวมทีอ่ยู่ใกลท้ีสุ่ด ชว่ยปกป้อง
สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตดิว้ย
การรไีซเคลิผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ และเพือ่
ความปลอดภยัของเด็ก ใหต้ดัสายไฟ และ

ท�าลายกลไกการล็อคของประตู ถา้ม ี
เพือ่ไม่ใหเ้ครือ่งใชท้�างานได ้ ก่อนทีจ่ะ
ทิง้ผลติภณัฑ์

ขอ้มลูบรรจภุณัฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ไดถู้ก
ผลติขึน้จากวสัดรุไีซเคลิ ตามกฎระเบยีบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ หา้มทิง้วัสดุ
บรรจภุณัฑพ์รอ้มกบัขยะในครัวเรอืนหรอื
ขยะอื่น ใหน้�าวัสดุบรรจุภัณฑไ์ปยังจุด
รวบรวมขยะวสัดบุรรจภุณัฑท์ีก่�าหนดให ้
โดยหน่วยงานทอ้งถิน่
อยา่ลมืวา่...
วัสดุที่ถูกน�ามาใชห้มุนเวียน เป็นสิง่ที่
ขาดไมไ่ดส้�าหรับธรรมชาตแิละความ
มัง่คัง่แหง่ทรัพยส์นิในประเทศชาตขิอง
เรา หากคุณตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
ประเมนิวัสดบุรรจภุัณฑใ์หม ่ คณุสามารถ
ปรกึษากบัองคก์รดา้นสิง่แวดลอ้มของ
คณุหรอืเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยู่
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ค�าเตอืนเกีย่วกบั HC
หากระบบท�าความเย็นในตูเ้ย็นของ
คณุมสีาร R600a:

ก๊าซนี้เป็นสารไวไฟ ดังนัน้ควรระมัดระวัง
ทีจ่ะไมท่�าความเสยีหายใหก้ับระบบ
ท�าความเย็นและทอ่ ระหวา่งการใชแ้ละ
การขนสง่ ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายให ้
เก็บผลติภัณฑข์องคณุหา่งจากแหลง่ที่
อาจกอ่ใหเ้กดิไฟ ซึง่อาจท�าใหผ้ลติภณัฑ์
ตดิไฟได ้และควรระบายอากาศในหอ้งที่
วางเครือ่งไว ้

คณุไมต่อ้งสนใจค�าเตอืนนี ้หากระบบ
ท�าความเย็นในตูเ้ย็น มสีาร R134a

ประเภทของก๊าซทีใ่ชใ้นผลติภัณฑ ์ ได ้
ระบไุวใ้นฉลากทีอ่ยูท่างดา้นซา้ยของ
ผนังภายในตูเ้ย็น อย่าทิง้ผลติภัณฑใ์น
กองไฟเพือ่ทีจ่ะก�าจัด

 สิง่ทีค่วรปฏบิตัเิพือ่ประหยดั
พลงังาน
•  อยา่ปลอ่ยใหป้ระตตููเ้ย็นของคณุเปิด

อยูเ่ป็นเวลานาน
• อยา่ใสอ่าหารรอ้นหรอืเครือ่งดืม่ในตู ้

เย็นของคณุ
• อยา่ปลอ่ยใหป้ระตตููเ้ย็นของ คณุเปิด

อยูเ่ป็นเวลานาน 
• อยา่ตดิตัง้ตูเ้ย็นภายใตแ้สงแดด

โดยตรง หรอืใกลเ้ครือ่งใชท้ีแ่ผค่วาม
รอ้น เชน่ เตาอบ, เครือ่งลา้งจาน หรอื
เครือ่งน�าความรอ้น    และ ควรเก็บ
ตูเ้ย็นไวห้า่งจากแหลง่ก�าเนดิความ
รอ้นอยา่งนอ้ย 30 ซม. และหา่งจาก
เตาอบไฟฟ้าอยา่งนอ้ย 5 ซม.

• ควรใสใ่จในการเก็บอาหารในภาชนะ
ทีปิ่ดสนทิ

• ส�าหรับผลติภณัฑท์ีม่ชีอ่งแชแ่ข็ง คณุ
สามารถเก็บอาหารไดม้ากทีส่ดุใน
ชอ่งแชแ่ข็งเมือ่ถอดชัน้วางหรอืลิน้
ชักแช่แข็งออก ค่าการใชพ้ลังงาน
ที่ระบุไวส้�าหรับตูเ้ย็นของคุณ ถูก
พจิารณาโดยการถอดชัน้วางหรอื
ลิน้ชักชอ่งแชแ่ข็งออก และอยู่ภาย
ใตส้ภาพทีม่อีาหารใสใ่นตูเ้ย็นมาก
ทีส่ดุ ไมม่อีันตรายใด ๆ ทีจ่ะใชช้ัน้
วางหรอืลิน้ชกัเก็บอาหารตามรปูทรง
และขนาดของอาหารทีจ่ะแชแ่ข็ง

• การละลายอาหารแชแ่ข็ง ในตูเ้ย็นจะ
ชว่ยทัง้ประหยัดพลังงานและรักษา
คณุภาพอาหาร
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ในกรณีทีผู่ใ้ชม้ไิดต้ระหนักและ
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีร่ะบใุนคูม่อื
การใชง้านนีผู้ผ้ลติจะไมรั่บผดิชอบ
ตอ่กรณีใด ๆ

จดุทีต่อ้งระวงัเมือ่เคลือ่นยา้ย 
ตูเ้ย็น

1. ควรถอดปลั๊กตูเ้ย็นของคณุออก 
จากนัน้ควรน�าสิง่ทีอ่ยูใ่นตูเ้ย็นออกให ้
หมดและท�าความสะอาด ก่อนที่จะขน
ยา้ยตูเ้ย็นของคณุ

2. กอ่นทีจ่ะน�าตูเ้ย็นใสใ่นบรรจภุณัฑ์
ใหม ่ ควรยดึชัน้วาง, อปุกรณ์เสรมิ, ชอ่ง
เก็บขนมขบเคี้ยว และอื่นๆ ดว้ยเทป
กาวใหต้ดิแน่นเพือ่ป้องกนัการกระแทก 
กลอ่งบรรจภุณัฑค์วรถกูรัดกบัเทปหนา
หรอืเชอืดเกลยีว และตอ้งปฏบิัตติามกฎ
การขนสง่บนบรรจภุณัฑอ์ยา่งเครง่ครัด

3. ควรเกบ็กลอ่งบรรจหุบีหอ่และ
วสัดโุฟมส�าหรับการขนสง่ส�าหรับใชใ้น
การขนสง่หรอืเคลือ่นยา้ยในอนาคต กอ่น
ทีค่ณุจะเริม่ใชตู้เ้ย็น ใหต้รวจสอบสิง่ตอ่
ไปนี:้
 1. ท�าความสะอาดบรเิวณดา้นใน
ของตูเ้ย็นตามทีแ่นะน�าในสว่น “การบ�ารงุ
รักษาและท�าความสะอาด”

3 การตดิต ัง้ตูเ้ย็น
 2. เสียบปลั๊ กของตูเ้ย็นเขา้กับ
เตา้รับบนผนัง เมื่อประตูตูเ้ย็นเปิดขึน้ 
หลอดไฟภายในตูเ้ย็นจะสวา่ง
 3. เมือ่คอมเพรสเซอรเ์ริม่ท�างาน 
ก็จะไดย้นิเสยีง สารของเหลวและก๊าซ
ทีถ่กูปิดผนกึภายในระบบท�าความ
เย็นอาจท�าใหเ้กิดเสียงดังขึ้น แมว้่า
คอมเพรสเซอรจ์ะไมท่�างาน และสิง่เหลา่
ถอืวา่คอ่นขา้งเป็นเรือ่งปกติ
 4. ขอบดา้นหนา้ของตูเ้ย็นอาจ
อุน่ขึน้ นีเ่ป็นสิง่ปกต ิพืน้ทีบ่รเิวณนีไ้ดรั้บ
การออกแบบมาใหอุ้น่ เพือ่หลกีเลีย่งการ
ควบแน่น

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
เชื่อมต่อตู้เย็นของคุณกับเต้ารับท่ีต่อ

สายดินซึ่งได้รับการป้องกันโดยฟิวส์ท่ีมี
ความจุที่เหมาะสม สิ่งส�าคัญคือ: 

การ เชื่ อมต่ อต้ อง เ ป็นไปตาม ข้อ
ก�าหนดของประเทศนั้นๆ
• ตอ้งสามารถเขา้ถงึเพือ่หยบิจับปลั๊ก

ไฟได ้หลังตดิตัง้แลว้
• ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของตูเ้ย็น

ของคณุจะไดรั้บการประกันเฉพาะ
เมือ่ระบบสายดนิในบา้นของคณุเป็น
ไปตามมาตรฐานเทา่นัน้
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• แรงดันไฟฟ้าทีร่ะบบุนฉลากอยูท่ี่
ดา้นซา้ยตูเ้ย็นของคุณ ควรเท่ากับ
แรงดันไฟฟ้าเครอืขา่ยของคณุ 

• หา้มใชส้ายพ่วงและปลั๊กหลายตัวใน
การเชือ่มตอ่
ตอ้งเปลีย่นสายไฟทีช่�ารุดโดย
ชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม
หา้มใชผ้ลติภัณฑก์อ่นทีจ่ะ
ซอ่มแซม! มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิไฟ
ฟ้าช็อต!

การก�าจัดบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อ

เด็ก เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก
หรือก�าจัดท้ิงโดยจัดประเภทตามค�า
แนะน�าในการก�าจัดของเสียท่ีหน่วยงาน
ท้องถิ่นของคุณก�าหนดไว้ อย่าทิ้งรวม
กับขยะที่บ้านปกติ ให้ทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์
ท่ีจุดรับบรรจุภัณฑ์ท่ีก�าหนดให้โดยเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 

บรรจุภัณฑ์ของตู้เย็นของคุณผลิตจาก
วัสดุรีไซเคิล

การก�าจัดทิ้งตู้เย็นเก่าของคุณ
ท้ิงตู้เย็นเก่าโดยไม่ท�าให้เกิดอันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อม
• คณุอาจปรกึษาตัวแทนจ�าหน่ายทีไ่ด ้

รับการรับรอง หรอืศนูยร์วบรวมขยะ
ของเทศบาลของคุณ เกีย่วกับการ
ก�าจัดทิง้ตูเ้ย็นของคณุ
กอ่นทีจ่ะก�าจัดทิง้ตูเ้ย็น ใหถ้อดปลั๊ก

ไฟออก และหากมปีระตล็ูอคอยู ่ ใหปิ้ด
การใชง้านตัวล็อคประต ูเพือ่ป้องกันเด็ก
จากอันตราย

การวางต�าแหน่งและติดตั้ง 
ตู้เย็น

ถ้าประตูทางเข้าห้องท่ีตู้เย็นติดตั้ง
อยู่มีขนาดไม่กว้างพอท่ีตู้เย็นจะเข้าผ่าน
ได้ ให้โทรติดต่อไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับ
การรับรอง เพื่อถอดประตูตู้เย็นออกและ
เลื่อนด้านข้างของตู้เย็นเข้าผ่านประตู
 1. ตดิตัง้ตูเ้ย็นของคณุในจดุพืน้ที่
ทีส่ามารถใชง้านไดง้า่ย
 2. เก็บตูเ้ย็นใหห้่างจากแหล่ง
ความรอ้น, บรเิวณทีช่ ืน้ และการสัมผัส
กบัแสงแดดโดยตรง
 3. ตอ้งมีการระบายอากาศที่
เหมาะสมรอบตูเ้ ย็นของคุณ เพื่อให ้
ไดก้ารท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ ถา้ตูเ้ย็น
ถูกวางไวใ้นช่องผนัง ตอ้งมีระยะห่าง
อยา่งนอ้ย 5 ซม. จากเพดาน และอยา่ง
นอ้ย 5 ซม. จากผนัง หา้มวางผลติภณัฑ์
บนวสัดอุยา่งเชน่ เสือ่ทีเ่ป็นพรม หรอืพืน้
พรม
 4. วางตูเ้ย็นไวบ้นพื้นผวิที่เรียบ
เพือ่ป้องกนัการกระแทก
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การปรับขาตั้ง
หากตู้เย็นของคุณถูกวางไม่สมดุล 

คุณสามารถปรับตู้เย็นได้โดยการปรับ
ขาด้านหน้าตามที่แสดงในภาพ มุมที่ขา
ติดตั้งอยู่จะลดลง เมื่อคุณหมุนไปตาม
ทิศทางของลูกศรสีด�า และยกขึ้นเมื่อคุณ
หมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม ขอความ
ช่วยเหลือจากใครสักคนในการยกตู้เย็น
ขึ้นเล็กน้อย จะช่วยอ�านวยความสะดวก
ในการปรับขาตั้งนี้
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การเตรยีมพรอ้มใชง้าน4
• ควรตดิตัง้ตูเ้ย็นของคณุใหอ้ยูห่า่ง

จากแหลง่ความรอ้นอยา่งนอ้ย 30 
ซม. เชน่เตาแก็สไฟฟ้า, เตาอบ, 
เครือ่งท�าความรอ้นสว่นกลาง และ
เตาไฟ และหา่งจากเตาอบไฟฟ้า
อยา่งนอ้ย 5 ซม. และไมค่วรอยูใ่นที่
ทีม่แีสงแดดสอ่งโดยตรง

• อณุหภมูแิวดลอ้มในหอ้งทีค่ณุตดิตัง้
ตูเ้ย็นของคณุควรวดัได ้10 °C เป็น
อยา่งนอ้ย ไมแ่นะน�าใหใ้ชง้านตูเ้ย็น
ภายใตส้ภาวะทีเ่ย็นกวา่นี ้เนือ่งจาก
มผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการ
ท�างานของตูเ้ย็น

• กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตูเ้ย็นของ
คณุสะอาดทัว่หมดจด

• หากตอ้งการตดิตัง้ตูเ้ย็นสองตวั โดย
วางไวเ้คยีงขา้งกนั ควรมรีะยะหา่ง
ระหวา่งกนัอยา่งนอ้ย 2 ซม.

• เมือ่คณุใชตู้เ้ย็นเป็นครัง้แรก โปรด
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าตอ่ไปนีใ้นชว่ง
หกชัว่โมงแรก

• ไมค่วรเปิดประตบูอ่ยๆ
• ตอ้งใหตู้เ้ย็นท�างานโดยทีไ่มม่ี

อาหารอยูใ่นตูเ้ย็น เป็นตูเ้ย็นวา่ง
เปลา่

• อยา่ถอดปลั๊กไฟออกจากตูเ้ย็น หาก
เกดิไฟฟ้าขดัขอ้งขึน้ซึง่คณุ ไม่
สามารถควบคมุได ้โปรดดคู�าเตอืน
ในสว่น “แนวทางแกไ้ขปัญหาที่
แนะน�า”

• ควรเกบ็กลอ่งบรรจหุบีหอ่และวสัดุ
โฟมส�าหรับการขนสง่หรอืเคลือ่น
ยา้ยในอนาคต

• ตะกรา้ / ลิน้ชกัทีใ่หม้ากบัชอ่งแช่
เย็น จะตอ้งใชง้านในระดบัการใช ้
พลงังานทีต่�า่ และเพือ่ใหม้สีภาพ
การเกบ็รักษาทีด่ขี ึน้

• อาหารทีส่มัผัสกบัเซน็เซอรอ์ณุหภมูิ
ในชอ่งแชแ่ข็ง อาจเพิม่การใช ้
พลงังานของเครือ่ง ดงันัน้การหลกี
เลีย่งมใิหอ้าหารสมัผัสกบัเซน็เซอร์

• ในบางรุน่ แผงควบคมุจะปิดลงโดย
อตัโนมตั ิ5 นาทหีลงัจากปิดประต ู
และจะท�างานอกีครัง้เมือ่ประตเูปิด
หรอืมกีารกดปุ่ มใด ๆ

• เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของ
อณุหภมูอินัเนือ่งมาจากการเปิด / 
ปิดประตตููเ้ย็นระหวา่งการท�างาน 
การเกดิการควบแน่นบนชัน้วางที่
แผงประต ู/ ทีใ่นชอ่งตูเ้ย็นปกต ิและ
ภาชนะใสอ่าหารทีเ่ป็นแกว้นัน้ ถอื
เป็นเรือ่งปกติ
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การใช้ นย็เู้ตนาง5

ะนาถสงดสแอจา้นห

1. ชแงอ้หิมูภหณุองดสแขลเวัต ่ ้วไงั้ตี่ทงข็แ
2. ช์กงฟั ั่ ชแงอ้หิมูภหณุองั้ตรากน แ่ข็ง (เป็น

 )กอืลเวัต
3. ช์กงฟัม่ ุป ัน่ทำความเย็นแชแ่ข็งแบบ

ทำน้ำบบะร ดปิ - ดปิเม่ ุปนป็เ วร็เดวร แข็ง 
 )กอืลเวัตนป็เ( )”3( citamecI

4. สั ช์กงฟัะนาถสงดสแ์ณษกัลญ ัน่ทำความ
เย็นแชแ่ข็งแบบรวดเร็ว

5. ชิมูภหณุองดสแขลเวัต อ่งแช่ ้วไงั้ตี่ทนย็เ
6. ช์กงฟั ั่ ชิมูภหณุองั้ตรากน อ่งแชเ่ย็น (เป็น

)กอืลเวัต
7. ช์กงฟัม่ ุป ัน่ทำความเย็นในชอ่งแชเ่ย็นแบบ

)กอืลเวัตนป็เ( วร็เดวร
8. สั ทำบบะรนใ ดปิะนาถสงดสแ์ณษกัลญ

)กอืลเวัตนป็เ( citamecI งข็น้ำแ
9. ช์กงฟัม่ ุป ัน่ Eco-Fuzzy (การใชง้านแบบ

)กอืลเวัตนป็เ( )ษศเิพนางงัลพดัยหะรป

10. สั ชง่บ์ณษกัลญ ีร้ะบบ Eco-Fuzzy (การใช ้
)ษศเิพนางงัลพดัยหะรปบบแนาง

11. ช์กงฟัม่ ุป นัพักทำ )กอืลเวัตนป็เ(  นย็เมาวค
12. สั ทำกพัะนาถสงดสแ์ณษกัลญ ความเย็น
13.  การปิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือน 

14. สั ชใรากะนาถสงดสแ์ณษกัลญ ้ นางงัลพ
สะรปีมงา่ยอ ิ พาภิธท

15. ช์กงฟัม่ ุป ั่ )กอืลเวัตนป็เ( มุคบวคม่ ุปคอล็น
16. สั มุคบวคม่ ุปคอล็ะนาถสงดสแ์ณษกัลญ
17. สั ชใรากะนาถสงดสแ์ณษกัลญ ง้านแบบ

นางงัลพดัยหะรป
18. สั ราก / งูสิมูภหณุอะนาถสงดสแ์ณษกัลญ

งา่ยองาบดาลพดิผอ้ขง้จแนอืตเ
19. ชิมูภหณุองั้ตม่ ุป อ่งใส่  ยาลหกาลหี่ทราหาอ
20. สั ทำรากะนาถสงดสแ์ณษกัลญ ความเย็น

ในชอ่งแชเ่ย็นแบบรวดเร็ว

มิรสเกอืลเวัต*
ชใรากอืมู่คนใงดสแี่ทพาภ ้ ์ฑณัภติลผบักงรตงอ้ลคดอส่มไจาอะลแปไวั่ทบบแปูรนป็เ ี้นนาง

ชีมกาห ดมหงั้ทณุคงอข ิน้ส่ ซณุคี่ท์ฑณัภติลผนใู่ยอมวร้ดไ่มไี่ทนว ื้ ชา่วงดสแ ว้ลแามอ ิน้สว่น
ชใน้นั ้ นื่อนุ่รบัก
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1. ตวับง่ชีอุ้ณหภูมหิอ้งแชแ่ข็ง
แสดงถงึอณุหภมูทิีต่ัง้ไวส้�าหรับชอ่ง

แชแ่ข็ง

2. ฟังกช์ ัน่การต ัง้อุณหภูมขิองตูแ้ช่
แข็ง (ตวัเลอืกเสรมิ) 

ฟังกช์ัน่นี้ชว่ยใหค้ณุสามารถตัง้
อณุหภมูขิองชอ่งแชแ่ข็งได ้กดปุ่ มนี้เพือ่
ตัง้อณุหภมูขิองชอ่งแชแ่ข็งใหอ้ยูท่ี ่-18, 
-19, -20, -21 -22, -23 และ -24 ตาม
ล�าดับ

3. ฟังกช์ ัน่ท�าความเย็นแช่แข็งแบบ
รวดเร็ว เป็นปุ่ มเปิด - ปิด ระบบท�า
น�า้แข็ง Icematic (3”) (เป็นตวั
เลอืก) 

ไฟแสดงสถานะการท�าความเย็นแช่
แข็งแบบรวดเร็วจะสว่างขึน้ เมือ่ใชง้าน
ฟังกช์ัน่ท�าความเย็นแชแ่ข็งแบบรวดเร็ว 
หากตอ้งการยกเลกิฟังกช์ัน่นี้ใหก้ดปุ่ ม
ท�าความเย็นแชแ่ข็งแบบรวดเร็วอกีครัง้ 
ไฟแสดงสถานะการท�าความเย็นแชแ่ข็ง
แบบรวดเร็วจะดับลงแลว้กลับสูก่ารตัง้
ค่าปกต ิ หากคุณไม่ยกเลกิการใชง้าน
ท�าความเย็นแชแ่ข็งแบบรวดเร็ว ฟังกช์ัน่
นี้จะยกเลกิตัวเองโดยอัตโนมัตหิลังจาก 
4 ชัว่โมงหรอืเมือ่ชอ่งแชแ่ข็งถงึอณุหภมูิ
ทีต่อ้งการ ถา้คณุตอ้งการแชแ่ข็งอาหาร
สดจ�านวนมาก ใหก้ดปุ่ มท�าความเย็นแช่
แข็งแบบรวดเร็ว กอ่นทีจ่ะใสอ่าหารลงใน
ชอ่งแชแ่ข็ง หากคณุกดปุ่ ม ท�าความเย็น
แช่แข็งแบบรวดเร็ว ซ�้า ๆ ในช่วงเวลา
สัน้ ๆ การป้องกันวงจรอเิล็กทรอนิกส์
จะท�างาน และคอมเพรสเซอรจ์ะไม่เริม่
ท�างานทันที ฟังก์ชั่นนี้ไม่ไดก้ลับมา
ท�างานอกีครัง้เมือ่มกีระแสไฟฟ้าป้อน
เขา้ตูเ้ย็นหลังจากไฟดับ!

4. แสดงสถานะของฟงักช์ ัน่ท�าความ
เย็นแชแ่ข็งแบบรวดเร็ว

สัญลักษณ์นี้กะพรบิในรูปแบบภาพ
เคลือ่นไหวเมือ่มกีารใชง้านฟังกช์ัน่ท�า
ความเย็นแชแ่ข็งแบบรวดเร็ว

5. ตวับง่ชีอุ้ณหภูมชิอ่งแชเ่ย็น 
ระบอุณุหภมูทิีต่ัง้ไวส้�าหรับชอ่งแชเ่ย็น

6. ฟังกช์ ัน่ต ัง้อุณหภูมชิ่องแช่เย็น 
(ตวัเลอืกเสรมิ)

ฟังกช์ัน่นี้ชว่ยใหค้ณุสามารถตัง้คา่
อณุหภมูขิองตูเ้ย็นได ้กดปุ่ มนี้เพือ่ตัง้คา่
อณุหภมูขิองตูเ้ย็นใหอ้ยูท่ี ่8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2 องศาเซลเซยีส ตามล�าดับ

7. ฟังกช์ ัน่ท�าความเย็นช่องแช่เย็น
แบบรวดเร็ว (ตวัเลอืกเสรมิ)

เมือ่คณุกดปุ่ มท�าความเย็นชอ่งแช่
เย็นแบบรวดเร็ว อุณหภูมขิองช่องแช่
เย็น จะเย็นกวา่คา่ทีป่รับไวแ้ลว้ ฟังกช์ัน่
นี้สามารถใชส้�าหรับอาหารทีต่อ้งการ
ท�าใหเ้ย็นลงอยา่งรวดเร็วในชอ่งแชเ่ย็น 
หากตอ้งการท�าใหอ้าหารสดจ�านวน
มากเย็นลง ขอแนะน�าใหเ้ปิดใชง้านฟัง
กช์ัน่นี้กอ่นใสอ่าหารลงในชอ่งแชเ่ย็น 
ไฟแสดงสถานะท�าความเย็นชอ่งแช่
เย็นแบบรวดเร็ว จะสว่างขึน้เมือ่เปิดใช ้
งานฟังก์ชั่นนี้ หากตอ้งการยกเลกิฟัง
กช์ัน่นี้ใหก้ดปุ่ มท�าความเย็นชอ่งแชเ่ย็น
แบบรวดเร็วอกีครัง้ ไฟแสดงสถานะการ
ท�าความเย็นชอ่งแชเ่ย็นแบบรวดเร็ว จะ
ดับลง แลว้กลับสูก่ารตัง้คา่ปกต ิหากคณุ
ไมไ่ดย้กเลกิฟังกช์ัน่นี ้ระบบท�าความเย็น
ชอ่งแชเ่ย็นแบบรวดเร็ว จะยกเลกิตัวเอง
โดยอัตโนมัต ิหลังจากผ่านไป 2 ชัว่โมง 
หรอืเมือ่ตูเ้ย็นถงึอุณหภูมทิีต่อ้งการ ฟัง
กช์ัน่นี้ไมไ่ดก้ลับมาท�างานอกีครัง้เมือ่มี
กระแสไฟฟ้าเขา้ตูเ้ย็นหลังจากไฟดับ!
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ช์กงัฟ .8 ัน่ทำความเย็นแช่แข็งแบบ
ทำบบะร ดปิ - ดปิเม่ ุปนป็เ วร็เดวร

น้ำแ วัตนป็เ( )”3( citamecI งข็
 )กอืลเ

ระบบทำน้ำ ทำ่มไะจ citamecI งข็แ งาน 
ช์กงฟังอขะนาถสง้จแรากอื่มเ ั่ ทำ้ีน งาน

ชใดปิเอ่ืพเ ู่ยอ ้ ช์กงฟันาง ั่นปิดระบบทำ
ทำม่ ุปดกงอ้ตณุค งข็น้ำแ ความเย็นแช่

ีทานิว 3 ้วไงา้ค วร็เดวรบบแงข็แ

ช์กงัฟ .9 ัน่ Eco-Fuzzy (การใชง้าน
วัต( )ษศเิพนางงัลพดัยหะรปบบแ

 )มิรสเกอืลเ
 ocE บบะร yzzuF-ocE ม่ ุปดกณุคอื่มเ

Fuzzy Function จะทำงาน และไฟแสดง
ะจนย็เู้ต นึ้ขงา่วสะจ yzzuF-ocE ะนาถส

ทำมิ่รเ งานในโหมดประหยัดพลังงาน
ช 6 ยอ้นงา่ยอาลวเนป็เ ดุสี่ทกาม ั่วโมง 

และไฟแสดงสถานะการใชง้านโหมด
ช์กงฟัอื่มเนึ้ขงา่วสะจนางงัลพดัยหะรป นั

ทำ้ีน ชใดปิรากงอ้ตกาห นาง ้ ช์กงฟันาง นั 
 yzzuF-ocE ม่ ุปดกงอ้ตณุค yzzuF ocE

ง้รัคกีอ

10. ส ั รากะนาถสงดสแ์ณษกัลญ
ทำงานโหมด Eco-Fuzzy (การใช้

 )ษศเิพนางงัลพดัยหะรปบบแนาง
สั ช์กงฟัอื่มเ งา่วสะจี้น์ณษกัลญ ัน่โหมด 

Eco-Fuzzy ทำ นึ้ข้นาง

ช์กงัฟม่ ุป .11 ั ทำกัพน วัต(  นย็เมาวค
 )มิรสเกอืลเ

อื่พเ ีทานิว 3 ้วไงา้ค yzzuF ocE ม่ ุปดก
เปิดใช ้ ช์กงฟันาง ัน่สำหรับพักทำความ 
เย็น และเปิดไฟแสดงการพักทำความ
เย็น การทำความเย็นในช่องแช่เย็นจะ

ชนใิมูภหณุอะลแ งลดุยห ่องแช่เย็นจะ
ซเลซเาศงอ 51 ี่ทู่ยองค ี นักงอป้อื่พเ สย

ชใอ่ืมเ ์คงสะรปงึพ่มไนิ่ลก ้ ช์กงฟันาง ั่น
ชนใิมูภหณุอ ้ีน อ่งแชเ่ย็นจะไม่แสดงค่า

ชใดปิรากงอ้ตกาห ิมูภหณุอ ง้าน
ช์กงฟั นัพักทำ -ocE ม่ ุปดก้หใ นย็เ มาวค

ีทานิว 3 ้วไงา้ค yzzuF

12. ส ั กัพะนาถสงดสแ์ณษกัลญ
ทำความเย็น 

ไฟสั ชใรากีมอื่มเนึ้ขงา่วสะจ้ีน์ณษกัลญ ้
ช์กงฟันาง นัพักทำความเย็น

ดัยหะรปรากะนาถสงดสแฟไ .41
นางงัลพ

อ่ืมเ งา่วสดิตะจะนาถสงดสแฟไ
ชใกอืลเ ้ ช์กงฟั ัน่การใช ้ ีมงา่ยอนางงัลพ

ประสิ พาภิธท

13. การปิดเสยีงส ั นอืตเง้จแณาญญ
สเีมณีรกนใ ยีงสั าฟ้ฟไนอืตเณาญญ

ดจวรตกาจงัลห งูสิมูภหณุอ / งอ้ขดัข
อาหารในชอ่งแช่ )    (ม่ ุปดก้หใ ว้ลแงข็แ

สเดปิอื่พเ ยีงสั นอืตเง้จแณาญญ
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15. ฟงักช์ ัน่ล็อคปุ่ มควบคมุ (ตวัเลอืก
เสรมิ)

เมือ่คุณกดปุ่ ม “ล็อคปุ่ มควบคุม” คา้ง
เป็นเวลา 3 วินาที ฟังก์ชั่นล็อคปุ่ ม
ควบคุมจะท�างาน และไฟแสดงสถานะ
การล็อคปุ่ มควบคุมจะสว่างขึน้ คุณไม่
สามารถใชง้านปุ่ มใดๆไดเ้ลย ในขณะที่
ฟังกช์ั่นนี้ท�างานอยู่ ในการยกเลกิการ
ใชง้านฟังกช์ัน่นี้ ใหค้ณุกดปุ่ ม “ล็อคปุ่ ม
ควบคุม” คา้งเป็นเวลา 3 วนิาทอีกีครัง้ 
เพือ่ยกเลกิการใชง้านฟังกช์ัน่นี้

16. ไฟแสดงสถานะล็อคปุ่ มควบคมุ
ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึน้ เมื่อฟัง

กช์ัน่ล็อคปุ่ มควบคมุท�างาน

17. ไฟแสดงสถานะการใชง้านแบบ
ประหยดั

ไฟแสดงสถานะการใชง้านแบบ
ประหยัดจะสว่างขึน้ เมือ่ชอ่งแชแ่ข็งถูก
ตัง้ไอุณหภูมไิวท้ี่ -18 องศาเซลเซยีส 
เมือ่เลอืกใชง้านฟังกช์ัน่ท�าความเย็น
ชอ่งแชแ่ข็งแบบรวดเร็ว หรอื ใชง้านฟัง
กช์ัน่ท�าความเย็นชอ่งแชเ่ย็นแบบรวดเร็ว
แลว้ ไฟแสดงการใชง้านแบบประหยัดจะ
ไมส่วา่ง

18. สญัลกัษณ์แสดงสถานะอุณหภูม ิ
สูง / การเตอืนแจง้ขอ้ผดิพลาดบาง
อยา่ง

ไฟแสดงสถานะ จะสวา่งขึน้ ในระหวา่ง
ทีม่คีวามผดิพลาดเกีย่วกับอณุหภมูทิีส่งู 
และมคี�าเตอืนแจง้ขอ้ผดิพลาด

19. ชอ่งใสอ่าหารทีห่ลากหลาย
ชอ่งใสอ่าหารทีห่ลากหลายในตูเ้ย็น

ของคณุ อาจใชเ้ก็บอาหารไดต้ามความ
ตอ้งการของคุณ โดยการปรับเปลี่ยน
ใหเ้ป็นช่องแช่เย็น (0/2/4/6 องศา
เซลเซยีส) หรือช่องแช่แข็ง (-2/-4/-
15/-18 องศาเซลเซยีส) คณุสามารถ

ปรับตัง้ความเย็นในชอ่งใสอ่าหารดว้ย
อณุหภมูติามทีต่อ้งการดว้ยอณุหภมูิ
ส�าหรับชอ่งใสอ่าหารทีห่ลากหลาย 
(Multi Zone Storage Compartment 
Temperature) ทีอ่าจตัง้ไดท้ี ่0 และ 10 
องศาเซลเซยีส นอกเหนือจากอุณหภูมิ
ในชอ่งแชเ่ย็น อณุหภมูทิี ่0 องศา เหมาะ
ทีจ่ะใชเ้ก็บผลติภัณฑอ์าหารส�าเร็จรูปให ้
ยาวนานขึน้

คณุลักษณะในการสลับเปลีย่นการใช ้
งานระหวา่งชอ่งแชเ่ย็นหรอืชอ่งแชแ่ข็ง
นั้น สามารถท�าไดโ้ดยใชส้่วนประกอบ
ระบบท�าความเย็นทีอ่ยู่ในสว่นปิด (ชอ่ง
คอมเพรสเซอร)์ หลังตูเ้ย็น  ในระหวา่ง
ทีส่ว่นประกอบนี้ท�างาน,อาจไดย้นิเสยีง
คลา้ยกับเสยีงเข็มวนิาททีีไ่ดย้นิจากนา-
ฬกิาอะนาล็อก นี่เป็นเรือ่งปกตแิละไมใ่ช่
สาเหตทุีท่�าใหตู้เ้ย็นท�างานผดิพลาด
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ระบบท�าความเย็น 3 ประตู

ตู้เย็นของคุณมีระบบท�าความเย็นท่ี
แยกออกเป็นสามระบบ เพื่อให้ความ
เย็นในช่องเก็บอาหารสดและช่องแช่
แข็ง ดังนั้นอากาศในแต่ละช่องจะไม่
ผสมกัน ต้องขอบคุณระบบท�าความเย็น
แบบแยกอิสระทั้ง 2 ระบบนี้ ที่ท�าให้
ความเร็วในการท�าความเย็นสูงกว่าตู้เย็น
อื่นๆ และกลิ่นในแต่ละช่องเก็บอาหารจะ
ไม่ผสมปนกัน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัด
พลังงานมากขึ้น เนื่องจากการละลายน�้า
แข็งจะท�างานแยกอิสระจากส่วนอื่น

การแช่แข็งอาหารสด
• หอ่หุม้อาหารกอ่นน�าเขา้ชอ่งแชแ่ข็ง
• อาหารทีร่อ้นตอ้งท�าใหเ้ย็นลงที่

อณุหภมูหิอ้ง กอ่นน�าไปใสล่งในตู ้
เย็น

• อาหารทีค่ณุตอ้งการแชแ่ข็งจะตอ้ง
สดและมคีณุภาพดี

• อาหารตอ้งแบง่ออกเป็นสว่นตาม
ความตอ้งการของครอบครัวในแตล่ะ
วนั หรอืตามปรมิาณบรโิภคในแตล่ะ
มือ้

• อาหารจะตอ้งบรรจใุนลกัษณะเป็น
สญุญากาศ เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้หง้ 
แมว้า่จะเกบ็ไวใ้นระยะเวลาอนัสัน้

• วสัดทุีใ่ชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตอ้ง
ทนตอ่ความหนาวเย็นและความชืน้ 
และตอ้งเป็นสญุญากาศ วสัดบุรรจุ
ภณัฑข์องอาหารตอ้งมคีวามหนา
และความทนทานเพยีงพอ มฉิะนัน้
อาหารจะแข็งตวั เนือ่งจากการแช่
แข็งอาจเจาะทะลผุวิบรรจภุณัฑไ์ด ้
เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับบรรจภุณัฑท์ีจ่ะ
ปิดอยา่งแน่นสนทิ ส�าหรับการเกบ็ 
อาหารทีป่ลอดภยั

• อาหารแชแ่ข็งตอ้งใชท้นัทหีลงัจาก
ทีล่ะลายน�้าแข็ง และไมค่วรแชแ่ข็ง
อกีครัง้

• โปรดปฏบิตัติามค�าแนะน�าตอ่ไปนี้
เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ

1. ถา้ตูเ้ย็นมีฟังกช์ั่นการแช่แข็งอย่าง
รวดเร็ว ใหเ้ปิดใชง้านฟังก์ชั่นการแช่
แข็งอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณตอ้งการแช่
แข็งอาหาร
2. อย่าแชแ่ข็งปรมิาณอาหารทีม่ากเกนิ
ไปในคราวเดยีว คุณภาพของอาหารจะ
ไดรั้บการเก็บรักษาไวอ้ย่างดทีีสุ่ด เมือ่
ถูกแชแ่ข็งทั่วทกุสว่นโดยเร็วทีส่ดุเทา่ที่
จะเป็นไปได ้
3. ใหร้ะวังเป็นพเิศษ อยา่ปนอาหารทีแ่ช่
แข็งแลว้กับอาหารสดเขา้ดว้ยกัน
4. ตรวจดูใหแ้น่ใจว่าอาหารดบิไม่ได ้
สัมผัสกับอาหารปรุงสกุในตูเ้ย็น
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การต ัง้คา่ใน
ชอ่งแชแ่ข็ง

การต ัง้คา่ใน
ชอ่งแชเ่ย็น หมายเหตุ

-18°C 4°C นีค่อืการตัง้คา่ทีแ่นะน�าตามปกติ
-20, -22 หรอื
-24°C 4°C การตัง้คา่เหลา่นีจ้ะแนะน�าเมือ่อณุหภมูิ

แวดลอ้มสงูกวา่ 30°C

แชแ่ข็งดว่น 4°C
ใชเ้มือ่คณุตอ้งการแชแ่ข็งอาหารของคณุ

ในระยะเวลาอนัสัน้ แนะน�าใหใ้ชเ้พือ่รักษา
คณุภาพของผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ละปลา

-18°C    หรอื
เย็นกวา่ 2°C

ถา้คณุคดิวา่ชอ่งแชเ่ย็นของคณุไมเ่ย็น
พอ เนือ่งจากสภาพอากาศรอ้น หรอืการ
เปิดและปิดประตบูอ่ยๆ

-18°C    หรอื
เย็นกวา่ แชเ่ย็นดว่น

คณุสามารถตัง้คา่นีไ้ด ้เมือ่อาหารในชอ่ง
แชเ่ย็นของคณุลน้ หรอืถา้คณุตอ้งการทีจ่ะ
ท�าใหอ้าหารของคณุเย็นลงอยา่งรวดเร็ว 
ขอแนะน�าใหค้ณุเปิดใชง้านฟังกช์ัน่การ
แชแ่ข็งอยา่งรวดเร็ว 4-8 ชัว่โมงกอ่นวาง
อาหารในชอ่งนี้

ค�าแนะน�าในการเก็บรักษา
อาหารแช่แข็ง
• อาหารแช่แข็งเชิงพาณิชย์ที่เตรียมไว้

ล่วงหน้า ควรเก็บตามค�าแนะน�าของผู้
ผลิตอาหารแช่แข็งในช่องเก็บอาหาร
แช่แข็ง

• เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่มีคุณภาพ
สูงที่จัดส่งโดยผู้ผลิตอาหารแช่แข็ง
และร้านค้าปลีก สามารถรักษาระดับ
คุณภาพไว้ได้ ควรสังเกตประเด็นต่อ
ไปนี้:
1. วางบรรจุภัณฑ์อาหารในช่องแช่

แข็งโดยเร็วที่สุดหลังจากซื้อ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของ

บรรจุภัณฑ์ เป็นป้ายฉลากติดไว้และลง
วันที่ด้วย

3. ห้ามบริโภคอาหารที่เกินสิ่งที่
ก�าหนดไว้บนบรรจุภัณฑ์  เช่น “ใช้โดย” 
ใครหรืออย่างไร, วันที่ “ควรบริโภคก่อน” 
เป็นต้น

การละลายน�้าแข็ง
ช่องแช่แข็งจะละลายน�้าแข็งได้โดย

อัตโนมัติ

การวางอาหาร

ชัน้วางอาหารใน
ชอ่งแชแ่ข็ง 

อาหารแชแ่ข็งตา่งๆ 
เชน่เนือ้สตัว,์ ปลา, 
ไอศกรมี, ผัก และ

อืน่ ๆ
สว่นของชอ่ง

วางไข่ ไขไ่ก/่ไขเ่ป็ด

ชัน้วางอาหารใน
ชอ่งแชเ่ย็น

อาหารทีอ่ยูใ่น
กระทะ, ทีม่ฝีาปิดไว ้
และทีอ่ยูภ่าชนะปิด

ชัน้วางอาหารที่
แผงประตขูอง
ชอ่งแชเ่ย็น

อาหารและเครือ่ง
ดืม่ขนาดเล็กและ
บรรจหุบีหอ่ (เชน่ 
นม, น�้าผลไม ้และ

เบยีร)์
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ชอ่งเก็บอาหาร
เพือ่ความสด
และกรอบ

ผักและผลไมต้า่งๆ

ชอ่งใส ่
อาหารสด

ผลติภณัฑส์�าเร็จรปู 
(เนยแข็ง, เนย, ซา
ลามี ่และอืน่ ๆ )

ข้อมูลเกี่ยวกับการแช่แข็งเป็น
ระยะเวลานาน (Deep Freeze)

เมื่อใส่อาหารในช่องแช่แข็ง อาหาร
ต้องถูกแช่เย็นให้แข็งเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ เพื่อรักษาคุณภาพท่ีดีไว้

เ ป็น ส่ิง ท่ี เ ป็นไปได้ ท่ีจะเก็บถนอม
อาหารไดเ้ป็นเวลานาน ท่ีอณุหภมู ิ-18°C  
หรือต�่ากว่า

คุณสามารถเก็บความสดของอาหาร
เป็นเวลาหลายเดือน (ท่ี -18°C หรือ
อุณหภูมิท่ีต�่ากว่า ในการแช่แข็งเป็นระยะ
เวลานาน)
ค�าเตือน!
• อาหารตอ้งแบ่งออกเป็นส่วนตามความ

ต้องการของครอบครัวในแต่ละวัน 
หรือตามปริมาณบริโภคในแต่ละมื้อ

• อาหารจะต้องบรรจุในลักษณะเป็น
สุญญากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้แห้ง 
แม้ว่าจะเก็บไว้ในระยะเวลาอันสั้น
วัสดุที่จ�าเป็นส�าหรับบรรจุภัณฑ์
• เทปกาวที่ทนต่อความเย็น
• ฉลากที่มีกาวในตัว
• แหวนยาง
• ปากกา
วัสดุที่ใช้ในการบรรจุอาหาร ต้องทน

ต่อการฉีกขาดและทนต่อความเย็น, 
ความชื้น, กลิ่น, น�้ามัน และกรด

ไม่ควรให้อาหารที่จะน�าไปแช่แข็ง
สัมผัสกับอาหารที่แช่แข็งก่อนหน้านี้ 
เพื่อป้องกันไม่ให้บางส่วนละลาย อาหาร
ที่ละลายแล้วต้องน�ามาบริโภคและไม่
ต้องแช่แข็งอีก

ค�าอธิบายและการท�าความ
สะอาดตัวกรองกลิ่น

*ตัวเลือกเสริม
ตัวกรองกลิ่นช่วยป้องกันกลิ่นท่ีไม่พึง

ประสงค์ก่อตัวข้ึนในตู้เย็นของคุณ
ดึงฝาครอบไปยังท่ีตัวกรองกลิ่นได้

ถูกติดตั้งอยู่ โดยดึงลงมาจากส่วนหน้า 
แล้วถอดฝาครอบออก ดังแสดงในภาพ
ประกอบ ผ่ึงแผ่นกรองกับแสงแดดนาน
หน่ึงวัน แผ่นกรองก็ถูกท�าความสะอาด
ในช่วงเวลาน้ัน จากน้ันน�าแผ่นกรองติด
ตั้งกลับท่ีต�าแหน่งเดิม

ท�าความสะอาดตัวกรองกลิ่นปีละครั้ง
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การเตือนเมื่อประตูถูกเปิดค้าง
ไว้
(คุณลักษณะนี้เป็นตัวเลือกเสริม)

จะมีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อประตูตู้
เย็นเปิดทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที เสียง
แจ้งเตือนนี้จะถูกปิดลงเมื่อปิดประตูหรือ
ปุ่มใดปุ่มหนึ่งของจอแสดงผล (ถ้ามี) ถูก
กด

การเปลี่ยนทิศทางในการเปิด
ประตู

ทิศทางการเปิดประตูตู้เย็นของคุณ
สามารถเปลี่ยนได้ ตามสถานที่ที่คุณใช้ 
หากจ�าเป็นโปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้
รับการรับรองใกล้บ้านคุณ
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การบ�ารงุรกัษาและการท�าความสะอาด6
หา้มใชก้า๊ซโซลนี, น�้ามนัเบนซนิ หรอื
สารอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกัน เพือ่ท�าความ
สะอาด
เราขอแนะน�าใหค้ณุถอดปลั๊กตูเ้ย็น
กอ่นท�าความสะอาด
หา้มใชเ้ครื่องมือขัดสีที่คม, สบู่, 
น�้ายาท�าความสะอาดภายในบา้น, 
ผงซกัฟอก และขีผ้ ึง้ ส�าหรับท�าความ
สะอาด
ใชน้�้าอุน่เพือ่ท�าความสะอาดตูใ้สตู่ ้
เย็นและเช็ดใหแ้หง้
ใชผ้า้ชบุน�้าหมาด ๆ  ลงในสารละลาย
โซเดยีมไบคารบ์อเนตหนึง่ชอ้นชา
กับน�้าประมาณครึง่ลติรเพือ่ท�าความ
สะอาดภายในและเช็ดใหแ้หง้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่นี�้าเขา้ที่
โคมไฟและอปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่ ๆ
หากคณุไมไ่ดใ้ชตู้เ้ย็นเป็นระยะเวลา
นาน ใหถ้อดปลั๊กสายไฟ, น�าอาหาร
ทัง้หมดออกมา, ท�าความสะอาดแลว้
ปลอ่ยใหป้ระตเูปิดแงม้เล็กนอ้ย
ตรวจสอบยางขอบประตอูยา่ง
สม�่าเสมอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่พวกเขา
สะอาดและปราศจากอนุภาคอาหาร

หากตอ้งการถอดชัน้วางของทีแ่ผง
ประตูออก ใหน้�าอาหารทัง้หมดออก 
แลว้ดันทีช่ัน้วางขึน้จากฐาน
หา้มใชส้ารท�าความสะอาด หรอืน�้าที่
มคีลอรนีในการท�าความสะอาดพืน้ผวิ
ดา้นนอกและชิน้สว่นเคลอืบโครเมยีม
ของตูเ้ย็น สารคลอรนีท�าใหเ้กดิการ
กัดกร่อนบนพืน้ผวิโลหะประเภทนี้
อยา่ใชเ้ครือ่งมอืขัดสทีีค่ม, สบู,่ สาร
ท�าความสะอาดในครัวเรือน, ผง
ซกัฟอก, น�้ามนักา๊ด, น�้ามนัเชือ้เพลงิ, 
น�้ามันเคลอืบเงา ฯลฯ เพือ่ป้องกันไม่
ใหส้ ิง่พมิพบ์นชิน้สว่นพลาสตกิเกดิ
การลอกและเปลีย่นรูป ใชน้�้าอุน่และ
ผา้นุ่ม ๆ ส�าหรับท�าความสะอาด แลว้
เช็ดใหแ้หง้

การปกป้องพื้นผิวพลาสติก

อยา่ใสน่�้ามันเหลวหรอือาหารที่
ปรุงดว้ยน�้ามันในตูเ้ย็นของคณุดว้ย
ภาชนะที่ไม่ไดปิ้ดผนึก เพราะจะ
ท�าใหพ้ืน้ผวิพลาสตกิของตูเ้ย็นเสยี
หาย ในกรณีทีเ่กดิการหกลน้หรอืพืน้
ผวิพลาสตกิเลอะน�้ามัน ใหท้�าความ
สะอาดและลา้งผวิของชิน้สว่นนัน้
ดว้ยน�้าอุน่
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การแกไ้ขปญัหา7
โปรดตรวจสอบรายการนีก้อ่นทีจ่ะโทรตดิตอ่ผุใ้หบ้รกิาร ซึง่จะชว่ยประหยดัเวลาและ
คา่ใชจ้า่ยของคณุ รายการนีป้ระกอบดว้ยการรอ้งเรยีนบอ่ยครัง้ ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากผล
การผลติทีบ่กพรอ่งหรอืการใชว้สัดทุีช่�ารดุ คณุลกัษณะบางอยา่งทีอ่ธบิายไวใ้นทีน่ี้
อาจไมม่อียูใ่นผลติภณัฑข์องคณุ

ตูเ้ย็นไมท่�างาน
• เสยีบปลั๊กไฟเขา้กบัเตา้รับไมถ่กูตอ้ง >>> เสยีบปลั๊กไฟเขา้กบัเตา้รับใหแ้น่น

สนทิ
• ฟิวสข์องเตา้รับทีตู่เ้ย็นเชือ่มตอ่อยู ่หรอืฟิวสห์ลกัขาดออกจากกนั >>> ให ้

ตรวจสอบฟิวส์
การควบแน่นบนผนังดา้นขา้งของชอ่งแชเ่ย็น (ชอ่งเก็บอาหารทีห่ลากหลาย, 

ระบบควบคมุความเย็น และ พืน้ทีเ่กบ็อาหารทีห่ลากหลาย)
• เปิดประตตููเ้ย็นบอ่ย >>> อยา่เปิดและปิดประตตููเ้ย็นบอ่ยๆ
• สภาพแวดลอ้มมคีวามชืน้สงู >>> อยา่ตดิตัง้ตูเ้ย็นของคณุไวใ้นทีท่ีม่ ี

ความชืน้สงู
• อาหารทีม่ขีองเหลวเป็นสว่นผสมถกูเก็บไวใ้นภาชนะเปิด >>> อยา่เกบ็

อาหารทีม่ขีองเหลวในภาชนะเปิด
• ประตตููเ้ย็นถกูปลอ่ยใหเ้ปิดแงม้เปิดไวอ้ยู ่>>> ปิดประตตููเ้ย็น
• เทอรโ์มสตทัถกูตัง้ไวท้ีร่ะดบัความเย็นมาก >>> ตัง้อณุหภมูเิทอรโ์มสตทั ให ้

อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม
คอมเพรสเซอรไ์มท่�างาน

• ระบบป้องกนัความรอ้นของคอมเพรสเซอรไ์มท่�างานระหวา่งไฟตกหรอืเสยีบ
ปลั๊กเขา้-ออกหลายครัง้ เนือ่งจากแรงดนัสารท�าความเย็นในระบบท�าความ
เย็นของตูเ้ย็นยงัไมไ่หลเวยีนอยา่งสมดลุ ตูเ้ย็นจะเริม่ท�างานหลงัจาก 6 นาท ี
โดยประมาณ โปรดโทรตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร หากตูเ้ย็นยงัไมท่�างานหลงัจากสิน้
สดุระยะเวลาดงักลา่ว

• ตูเ้ย็นท�างานอยูใ่นชว่งรอบละลายน�้าแข็ง >>> เป็นเรือ่งปกตสิ�าหรับตูเ้ย็นทีม่ี
ระบบละลายน�้าแข็งอตัโนมตั ิรอบการละลายน�้าแข็งเกดิขึน้เป็นระยะๆ

• ตูเ้ย็นไมไ่ดเ้สยีบปลั๊กไฟอยูใ่นเตา้รับ >>> ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปลั๊กเสยีบอยู่
ในเตา้รับ

• ตัง้คา่อณุหภมูไิมถ่กูตอ้ง >>> เลอืกคา่อณุหภมูทิีเ่หมาะสม
• ไฟฟ้าดบั >>> ตูเ้ย็นกลบัเขา้สูก่ารท�างานปกตเิมือ่มไีฟฟ้าป้อนเขา้มา
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เสยีงการท�างานดงัขึน้เมือ่ตูเ้ย็นท�างาน
• ประสทิธภิาพการท�างานของตูเ้ย็นอาจเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการ

เปลีย่นแปลงของอณุหภมูแิวดลอ้ม สิง่ดงักลา่วถอืวา่เป็นเรือ่งปกต ิไมเ่ป็น
ความผดิพลาดแตอ่ยา่งใด

ตูเ้ย็นท�างานอยูบ่อ่ยๆหรอืเป็นเวลานาน
• ตูเ้ย็นใบใหมอ่าจกวา้งกวา่รุน่กอ่นหนา้ ตูเ้ย็นขนาดใหญท่�างานเป็นเวลานาน
• อณุหภมูหิอ้งอาจสงู >>> เป็นเรือ่งปกตทิีผ่ลติภณัฑท์�างานไดน้านขึน้ใน

บรเิวณทีม่อีากาศรอ้น
• อาจเพิง่เสยีบปลั๊กตูเ้ย็นหรอืตูเ้ย็นอาจเต็มไปดว้ยอาหาร >>> เมือ่เพิง่เสยีบ

ปลั๊กตูเ้ย็นหรอืเพิง่ใสอ่าหารเต็มตูเ้ย็น ตูเ้ย็นจะใชเ้วลาท�างานนานขึน้ เพือ่ให ้
ไดอ้ณุหภมูทิีต่ัง้ไว ้นีเ่ป็นเรือ่งปกต.ิ

• อาจเพิง่ใสอ่าหารทีร่อ้นจ�านวนมากในตูเ้ย็น >>> อยา่ใสอ่าหารทีร่อ้นในตูเ้ย็น
• ประตอูาจถกูเปิดบอ่ยหรอืปลอ่ยใหเ้ปิดแงม้เป็นเวลานาน >>> อากาศอุน่ที่

เขา้ไปในตูเ้ย็นท�าใหตู้เ้ย็นท�างานเป็นเวลานานขึน้ อยา่เปิดประตตููเ้ย็นบอ่ย
• ประตชูอ่งแชเ่ย็นหรอืตูเ้ย็นอาจไมไ่ดรั้บการเตอืน >>> ตรวจดวูา่ประตปิูด

สนทิหรอืไม่
• ตูเ้ย็นถกูปรับทีอ่ณุหภมูติ�า่มาก >>> ปรับอณุหภมูติูเ้ย็นทีร่ะดบัอุน่กวา่นี ้แลว้

รอจนกระทัง่ไดอ้ณุหภมูติามทีไ่ดต้ัง้ไว ้
• ยางขอบประตขูองชอ่งแชเ่ย็นหรอืชอ่งแชแ่ข็ง อาจสกปรก, สกึ, ช�ารดุ หรอื

ไมอ่ยูใ่นต�าแหน่งทีถ่กูตอ้ง >>> ท�าความสะอาดหรอืเปลีย่นยางขอบประต ู
เพราะยางขอบประตทูีช่�ารดุ/เสยีหายท�าใหตู้เ้ย็นท�างานนานขึน้ เพือ่รักษา
อณุหภมูใิหค้งที่

อณุหภมูแิชแ่ข็งต�า่มาก ในขณะทีอ่ณุหภมูชิอ่งแชเ่ย็นอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะพอดี
• อณุหภมูแิชแ่ข็งต�า่ถกูปรับตัง้ทีค่า่ต�า่มาก >>> ปรับอณุหภมูแิชแ่ข็งไปที่

ระดบัอุน่กวา่ แลว้ตรวจสอบอกีครัง้
อณุหภมูชิอ่งแชเ่ย็นต�า่มาก ในขณะทีอ่ณุหภมูแิชแ่ข็งอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะพอดี

• อณุหภมูแิชเ่ย็นถกูปรับตัง้ทีค่า่ต�า่มาก >>> ปรับอณุหภมูชิอ่งแชเ่ย็นไปที่
ระดบัอุน่กวา่ แลว้ตรวจสอบอกีครัง้

อาหารทีเ่กบ็ในลิน้ชกัชอ่งแชเ่ย็นแข็งตวั
• อณุหภมูแิชเ่ย็นถกูปรับตัง้ทีค่า่สงูมาก >>> ปรับอณุหภมูแิชเ่ย็นไปทีค่า่ต�า่

กวา่นี ้แลว้ตรวจสอบอกีครัง้ 
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อณุหภมูใินชอ่งแชเ่ย็นหรอืชอ่งแชแ่ข็งสงูมาก
• อณุหภมูใินชอ่งแชเ่ย็นถกูปรับตัง้ทีค่า่สงูมาก >>> การตัง้อณุหภมูใินชอ่งแช่

เย็นมผีลกระทบตอ่อณุหภมูใินชอ่งแชแ่ข็ง ควรรับเปลีย่นอณุหภมูใินชอ่งแช่
เย็นหรอืชอ่งแชแ่ข็ง แลว้รอจนกระทัง่ชอ่งเก็บอาหารชอ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมี
อณุหภมูทิีเ่พยีงพอ

• ประตตููเ้ย็นถกูเปิดบอ่ย หรอืถกูปลอ่ยใหเ้ปิดแงม้อยูเ่ป็นระยะเวลานาน >>> 
อยา่เปิดประตตููเ้ย็นบอ่ย

• ประตตููเ้ย็นเปิดแงม้อยู ่>>> ปิดประตตููเ้ย็นใหส้นทิ
• เพิง่เสยีบปลั๊กตูเ้ย็น หรอืเพิง่น�าอาหารใสใ่นตูเ้ย็น >>> นีเ่ป็นเรือ่งปกต ิเพิง่

เสยีบปลั๊กตูเ้ย็น หรอืเพิง่น�าอาหารใสใ่นตูเ้ย็น, จะตอ้งใชเ้วลาท�างานนานขึน้
เพือ่ทีตู่เ้ย็นจะท�างานใหถ้งึอณุหภมูทิีต่ัง้ไว ้

• อาจใสอ่าหารทีร่อ้นในปรมิาณทีม่ากในตูเ้ย็น >>> อยา่ใสอ่าหารทีร่อ้นในตู ้
เย็น

ตูเ้ย็นสัน่หรอืมเีสยีงดงั
• พืน้ไมไ่ดร้ะดบัหรอืไมม่ัน่คง >>> หากตูเ้ย็นคลอนเมือ่โยกเบาๆ ใหป้รับขาตัง้

ใหส้มดลุ ตรวจใหแ้น่ใจวา่พืน้มคีวามแข็งแรงเพยีงพอทีส่ามารถรองรับตูเ้ย็น
ได ้และเป็นระนาบเรยีบสม�า่เสมอดว้ย

• สิง่ทีว่างบนตูเ้ย็นอาจท�าใหเ้กดิเสยีงดงั >>> น�าสิง่ของทีว่างบนตูเ้ย็นออก
มเีสยีงดงัมาจากตูเ้ย็นเหมอืนเสยีงน�้าไหล, เสยีงพน่สเปรย ์ฯลฯ

• การไหลของของเหลวและกา๊ซเกดิขึน้ตามหลกัการท�างานของตูเ้ย็น นีเ่ป็น
เรือ่งปกตแิละไมใ่ชเ่ป็นการท�างานทีผ่ดิพลาด

• เสยีงนกหวดีดงัมาจากตูเ้ย็น
• พัดลมจะถกูใชเ้พือ่ท�าความเย็นใหก้บัตูเ้ย็น นีเ่ป็นเรือ่งปกตแิละไมใ่ชเ่ป็นการ

ท�างานทีผ่ดิพลาด
• เกดิการควบแน่นบนผนังดา้นในของตูเ้ย็น
• อากาศรอ้นและชืน้ท�าใหเ้กดิน�้าแข็งและการควบแน่นเพิม่ขึน้ นีเ่ป็นเรือ่งปกติ

และไมใ่ชเ่ป็นการท�างานทีผ่ดิพลาด
• ประตตููเ้ย็นถกูเปิดบอ่ยหรอืถกูปลอ่ยใหเ้ปิดแงม้อยูเ่ป็นระยะเวลานาน >>> 

อยา่เปิดประตตููเ้ย็นบอ่ย ปิดประตตููเ้ย็นเมือ่เห็นวา่เปิดทิง้ไวอ้ยู่
• ประตตููเ้ย็นเปิดแงม้อยู ่>>> ปิดประตตููเ้ย็นใหส้นทิ

มคีวามชืน้เกดิขึน้นอกตูเ้ย็นหรอืระหวา่งประตตููเ้ย็น
• อาจมคีวามชืน้ในอากาศ; นีเ่ป็นเรือ่งคอ่นขา้งปกตใินสภาพอากาศทีช่ ืน้ เมือ่มี

ความชืน้นอ้ย, การควบแน่นกจ็ะหายไป



    27 |   TH

มกีลิน่ไมพ่งึประสงคใ์นตูเ้ย็น
• ไมไ่ดท้�าความสะอาดตูเ้ย็นอยูเ่ป็นประจ�า >>> ท�าความสะอาดภายในตูเ้ย็น

เป็นประจ�าดว้ยฟองน�้า, น�้าอุน่ หรอืสารละลายคารบ์อเนตในน�้า
• ภาชนะหรอืวสัดบุรรจภุณัฑบ์างอยา่งอาจกอ่ใหเ้กดิกลิน่เหม็น >>> ใชภ้าชนะ

อืน่ทีต่า่งกนั หรอืวสัดบุรรจภุณัฑย์ีห่อ้อืน่ทีต่า่งกนัจากทีใ่ชอ้ยูปั่จจบุนั
• ใสอ่าหารในตูเ้ย็นในภาชนะทีไ่มม่ฝีาปิด >>> ใหเ้กบ็อาหารในภาชนะทีม่ฝีา

ปิด เชือ้จลุนิทรยีท์ีแ่พรก่ระจายจากภาชนะทีเ่ปิดฝาสามารถกอ่ใหเ้กดิกลิน่ไม่
พงึประสงคไ์ด ้

• น�าอาหารทีเ่ลยวนัทีค่วรบรโิภคหรอืหมดอายแุลว้ และอาหารทีเ่น่าเสยีออก
จากตูเ้ย็น

ประตตููเ้ย็นไมไ่ดปิ้ด
• บรรจภุณัฑอ์าหารจะกนัไมใ่หป้ระตตููเ้ย็นปิดได ้>>> เปลีย่นบรรจภุณัฑใ์หมท่ี่

ไมข่วางประตตููเ้ย็น 
• ตูเ้ย็นวางบนพืน้ไมแ่นบพืน้ทัง้หมด >>> ปรับขาตัง้เพือ่ใหตู้เ้ย็นวางไดอ้ยา่ง

สมดลุ
• พืน้ไมร่าบเรยีบหรอืแข็งแรง >>> ตรวจใหแ้น่ใจวา่พืน้ไดร้ะดบัราบเรยีบและ

สามารถรองรับตูเ้ย็นได ้
ชอ่งลิน้ชกัเกบ็รักษาอาหารใหส้ดใหม ่เปิด-ปิดไมอ่อก 

• มอีาหารวางอยูจ่นแน่นลิน้ชกั ท�าใหอ้าหารสมัผัสดนัเพดานลิน้ชกัชอ่งเก็บ
รักษาอาหารนี ้>>> จัดวางอาหารในชอ่งลิน้ชกัใหม่
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