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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 e
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. 
Di r  

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

Important information or useful tips.
Warning against dangerous conditions for life and property.
Warning against electric voltage.
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1  Your Refrigerator 

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. Door shelf
2. Egg section
3. Bottle shelf
4. Adjustable feet
5. Fridge crisper
6. Chiller compartment
7. Glass Shelf
8. Fan
9. Temperature setting button 

10. Ion Guard
11. Freezer Crisper
12. Moveing door shelf

15. Freezer compartment 
16. Fridge compartment 
*optional

 

15

1
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2

12

13. Ice box / Ice-making

3

4 4

5

13

6

7

7

8 *10

14. Air Filter

*9

11

*14
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2  Important Safety Warnings

Please review the following information. 
Failure to observe this information may cause 
injuries or material damage. Otherwise, all 
warranty and reliability commitments will 
become invalid.
The service life of your product is 10 years. 
During this period, original spare parts will be 
available to operate the product properly.
Intended use
This product is intended to be used
• indoors and in closed areas such as homes;
• in closed working environments such as 

stores and 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 
beverages in the 
freezer compartment. 
Otherwise, these may burst. 

• Do not touch frozen food 
by hand; they may stick 
to your hand. 

• Keep ventilation openings, in the appliance 
enclosure or in the built-in structure, 
clear of obstruction

.

• Do not use electrical appliances inside 
the food appliance, unless they are of 
the type storage compartments of the 
appliance, unless they are of the type 
recommended by the manufacturer

.

• this appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons 
with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved.

• children shall not play with the appliance.

• Cleaning and user maintenance shall 
not be made by children without supervision

.
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•	 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. 

•	 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 
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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.

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

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

•	 This operation manual 
should be handed in to 
the new owner of the 
product when it is given 
to others.
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•	 Avoid causing damage 
on power cable when 
transporting the 
refrigerator. Bending 
cable may cause fire. 
Never place heavy 
objects on power cable. 
Do not touch the plug 
with wet hands when 
plugging the product.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Refrigerator may move 
if adjustable legs are not 
properly secured on the 
floor. Properly securing 
adjustable legs on the 
floor can prevent the 
refrigerator to move.

•	 When carrying the 
refrigerator, do not hold 
it from door handle. 
Otherwise, it may be 
snapped.
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•	 When you have to place 
your product next to 
another refrigerator or 
freezer, the distance 
between devices 
should be at least 8cm. 
Otherwise, adjacent side 
walls may be humidified.

•	 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) (1) is open.

1

1

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 
help of a professional 
plumber.

•	 If there is risk of water 
hammer effect 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 effect 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.
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•	 Use only potable water.
Child safety
•	 If the door has a lock, 

the key should be kept 
away from reach of 
children.

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

Compliance with WEEE 
Directive and Disposing of 
the Waste Product: 

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

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

Package information
Packaging materials of the product 
are manufactured from recyclable 
materials in accordance with our 
National Environment Regulations. Do 
not dispose of the packaging materials 
together with the domestic or other 
wastes. Take them to the packaging 
material collection points designated 
by the local authorities.
Do not forget...
Any recycled substance is an 
indispensable matter for nature and 
our national asset wealth.
If you want to contribute to the 
re-evaluation of the packaging 
materials, you can consult to your 
environmentalist organizations or the 
municipalities where you are located.
HC warning
If your product's cooling system 
contains R600a: 
This gas is flammable. Therefore, pay 
attention to not damaging the cooling 
system and piping during usage and 
transportation. In the event of damage, 
keep your product away from potential 
fire sources that can cause the 
product catch a fire and ventilate the 
room in which the unit is placed. 
Ignore this warning if your 
product's cooling system contains 
R134a. 
Type of gas used in the product is 
stated in the type label which is on the 
left wall inside the refrigerator.
Never throw the product in fire for 
disposal.
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Recommendations for the 
fresh food compartment
*May not be available in all models

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

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.

This Appliance is intended to be used
 in household and similar 
applications such as
-sta� kichen areas in shops, o�ces and
 other working environments; 

-farm houses and by clients in hotels, 
motels and other residential type 
environment;
-bed and breakfast type environments;
-cetering and similar non-retail application.
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3  Installation

B In case the information which are 
given in the user manual are not 
taken into account, manufacturer will 
not assume any liability for this.

Points to be paid attention 
to when the relocation of the 
refrigerator

1. Your refrigerator should be 
unplugged.Before transportation of 
your refrigerator, it should be emptied 
and cleaned.

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

3. Original packaging and foam 
materials should be kept for future 
transportations or moving.
Before you start the refrigerator,
Check the following before you 
start to use your refrigerator:

1. 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 and both sides of 
the refrigerator may feel warm. This is 
normal. These areas are designed to 
be warm to avoid condensation.
Electrical connection
Connect your product to a grounded 
socket which is being protected by a 
fuse with the appropriate capacity.
Important:
The connection must be in compliance 
with national regulations.
•	 The power plug must be easily 

accessible after installation.
•	 Electrical safety of your refrigerator 

shall be guaranteed only if the earth 
system in your house complies with 
standards.

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

•	 Extension cables and multi plugs 
must not be used for connection.
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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.

Changing the illumination 
lamp 
To change the Bulb/LED used for 
illumination of your refrigerator, call 
your AuthorisedService.
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.The 
lamps used in this appliance have to 
withstand extreme physical conditions 
such as temperatures below -20 °C.
(only chest and upright freezer)

Door Open Warning
*May not be available in all models
An audio warning signal will be given 
when the door of your product is 
left open for at least 1 minute. This 
warning will be muted when the door 
is closed or any of the display buttons 
(if any) are pressed.
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4  Preparation
•	 Your cooler/freezer should be 

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

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

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

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

•	 Its door should not be opened 
frequently.

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

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

•	 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.

•	 This product has been designed to 
function at ambient temperatures 
up to 43 °C (90 SDgrF). Even if the 
ambient temperature falls to -15 
°C, frozen food in the freezer does 
not thaw thanks to its Advanced 

Electronic Temperature Control 
System. For the first installation, the 
product should NOT be placed under 
low ambient temperatures. This is 
because the freezer cannot go down 
to standard operation temperature. 
When reaching continuous operation, 
the product can be moved to 
another place. Thus, later you can 
place your product in the garage 
or an unheated room without the 
concern of causing frozen food to 
get rotten. However, it is likely that 
above mentioned low temperatures 
may cause the freezing of the food in 
the fridge compartment; thus, please 
consume the food items in the fridge 
in a controlled way as needed. When 
ambient temperature goes back 
to normal, you may change button 
setting according to your need. 

•	 If the ambient temperature is below 
0°C, the food in fridge compartment 
will freeze. Therefore, we recommend 
not using the fridge compartment 
in such low ambient temperatures. 
You may continue to use the freezer 
compartment as usual.

•	 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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Indicator panel (External Display) *Optional
Indicator panel allows you to set the temperature and control the other 
functions related to the product without opening the door of the product. Just 
press the inscriptions on relevant buttons for function settings.

5   Using your refrigerator

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

3456789*10

12

11

2

1. Power failure/High temperature 
/ error warning indicator 
This indicator ( ) illuminates during 
power failure, high temperature failures 
and error warnings. During sustained 
power failures, the highest temperature 
that the freezer compartment reaches 

y. After 
checking the food located in the 
freezer compartment ( ) press the 
alarm o rning. 
Please refer to "remedies advised 
for troubleshooting" section on 
your manual if you observe that this 
indicator is illuminated.

2. Energy saving function (display 

If the product doors are kept closed 
for a long time energy saving function 
is automatically activated and energy 
saving symbol is illuminated. ( )
When energy saving function is 
activated, all symbols on the display 
other than energy saving symbol will 
turn o
function is activated, if any button is 
pressed or the door is opened, energy 
saving function will be canceled and 
the symbols on display will return to 
normal.
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Energy saving function is activated 
during delivery from factory and cannot 
be canceled. 
3.Quick fridge function 
The button has two functions. To activate or 
deactivate the quick cool function press it briefly. 
Quick Cool indicator will turn off and the product 
will return to its normal settings. (  )

C  Use quick cooling function
 when you want to quickly cool
 the food placed in the fridge
 compartment. If you want to
 cool large amounts of fresh
 food, activate this function
 before putting the food into
.the product

C  If you do not cancel it, quick
 cooling will cancel itself
 automatically after 1 hours or
 when the fridge compartment
 reaches to the required
.temperature

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

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

4. Fridge compartment 
temperature setting button  
Press this button to set the 
temperature of the fridge compartment 
to  8, 7,6, 5,4,3, 2, 8... respectively. 
Press this button to set the fridge 
compartment temperature to the 
desired value. (  )

5.Vacation Function
In order to activate vacation function, 
press the this button ( ) for 3 
seconds, and the vacation mode 
indicator ( ) will be activated. When 
the vacation function is activated, “- -” 
is displayed on the fridge compartment 
temperature indicator and no active 
cooling is performed on the fridge 
compartment. It is not suitable to keep 
the food in the fridge compartment 
when this function is activated. Other 
compartments shall be continued to 
be cooled as per their set temperature.
To cancel this function press  
Vacation function button again.
6. Alarm off warning:
In case of power failure/high 
temperature alarm, after checking 
the food located in the freezer 
compartment press the alarm off 
button ( ) to clear the warning.
7. Key lock
Press key lock button ( ) 
simultaneously for 3 seconds. Key lock 
symbol 
( ) will light up and key lock mode will 
be activated. Buttons will not function 
if the Key lock mode is active. Press 
key lock button simultaneously for 3 
seconds again. Key lock symbol will 
turn off and the key lock mode will be 
exited.
Press the key lock button if you want 
to prevent changing of the temperature 
setting of the refrigerator ( ).
8. Eco fuzzy 
Press and hold eco fuzzy button for 1 
seconds to activate eco fuzzy function. 
Refrigerator will start operating in 
the most economic mode at least 6 
hours later and the economic usage 
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indicator will turn on when the function 
is active (  ). Press and hold eco 
fuzzy function button for 3 seconds to 
deactivate eco fuzzy function.
This indicator is illuminated after 6 
hours when eco fuzzy is activated.
9. Freezer compartment 
temperature setting button
Press this button to set the 
temperature of the freezer 
compartment to-16,-17,-18,-19,-20,-
22,-24,-16... respectively. Press this 
button to set the freezer compartment 
temperature to the desired value.( )

10. Icematic function (optional)
Indicates whether the icematic is on 
or off. ( )If On, then the icematic is 
not operating. To operate the icematic 
again press and hold the On-Off 
button for 3 seconds.

C  Water flow from water tank
 will stop when this function is
 selected. However, ice made
 previously can be taken from
.the icematic

11. Quick freeze function button
Press this button to activate or 
deactivate the quick freezing function. 
When you activate the function, the 
freezer compartment will be cooled to 
a temperature lower than the set value. 
( )

C  Use the quick freeze function
 when you want to quickly
 freeze the food placed in fridge
 compartment. If you want to
 freeze large amounts of fresh
 food, activate this function
 before putting the food into
.the product

C  If you do not cancel it, Quick
 Freeze will cancel itself
 automatically after 24 hours or
 when the fridge compartment
 reaches to the required
.temperature

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

12. Economic usage indicator
Indicates that the product is running 
in energy-efficient mode. ( )This 
indicator will be active if the Freezer 
Compartment temperature is set to 
-16 or the energy efficient cooling is 
being performed due to Eco-Extra 
function. 

C  Economic usage indicator is
 turned off when quick cooling
 or quick freeze functions are
.selected
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Indicator panel (Internal Display) *Optional
Indicator panels may vary according to the product model.
Audio – visual functions on the indicator panel helps you in using your product. 

5   Using your refrigerator

451 6

8

9

7 2 3

1. Freezer compartment indicator
2. Error status indicator
3. Temperature indicator
4. Vacation function button
5. Temperature setting button
6. Compartment selection button
7. Fridge Compartment Indicator
8. Economy mode indicator
9. Vacation function indicator

*optional

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.
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1. Freezer compartment indicator
Fridge compartment light is illuminated 
while the freezer compartment 
temperature is set.
2. Error status indicator
If your refrigerator does not perform 
enough cooling or in case of a sensor 
fault, this indicator is activated. When 
this indicator is activated, “E” is 
displayed on the freezer compartment 
temperature indicator, and numbers 
such as “1,2,3...” are displayed on 
the fridge compartment temperature 
indicator. These numbers on the 
indicator inform service personnel 
about the error.
3. Temperature indicator
Indicates freezer, fridge compartment 
temperature.
4. Vacation function button
Press on Vacation Button for 3 
seconds to activate this function. 
When the vacation function is 
activated, “- -” is displayed on the 
fridge compartment temperature 
indicator and no active cooling is 
performed on the fridge compartment. 
It is not suitable to keep the food in the 
fridge compartment when this function 
is activated. Other compartments shall 
be continued to be cooled as per their 
set temperature.
To cancel this function press  
Vacation  button again.
5. Temperature setting button
 Changes the temperature of the 
relevant compartment between 
-24°C... -16°C and 8°C...1°C.
6. Compartment selection button
Selection button: Press compartment 
selection button to switch between 
fridge and freezer compartments.

7. Fridge compartment indicator
 Fridge compartment light is 
illuminated while the fridge 
compartment temperature is set.
8. Economy mode indicator
Indicates that the refrigerator operates 
in energy saving mode. This display 
shall be activated if the freezer 
compartment temperature is set to 
-16°C.
9. Vacation function indicator
Indicates that vacation is activated. 
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Freezing fresh food
• It must be preferred to wrap or cover 

the food before placing them in the 
refrigerator.

• 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.

• The 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 packaging 
must be tear-proof and resistant to 
cold, humidity, odor, oils and acids 
and they must also be airtight. 
Moreover, they must be well closed 
and they must be made from easy-
to-use materials that are suitable for 
deep freeze usage.

• 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. 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.

2. Placing warm food into the 
freezer compartment causes the 
cooling system to operate continuously 
until the food is frozen solid.

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

Recommendations for 
preservation of frozen food
• Prepacked commercially frozen food 

should be stored in accordance 
with the frozen food manufacturer's 
instructions for a  ( 4 star) 
frozen food storage compartment.

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

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

2. Ensure that contents 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, 

ream, 
vegetables and etc.

Egg tray Egg

Fridge 
compartment 
shelves

Food in pans, 
covered plates and 
closed containers

Fridge 
compartment 
door shelves

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

Crisper Vegetables and fruits
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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 a 
refrigerator in order to keep them in 
good quality. 
It is possible to keep 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! 
• 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 necessary for packaging:
• Cold resistant adhesive tape
• Self adhesive label
• Rubber rings
• Pen
Materials to be used for packaging 
the foodstu� must be tear-proof and 
resistant to cold, humidity, odor, oils 
and acids.
Foodstu� to be frozen should not be 
allowed to come in contact with the 
previously frozen items to prevent their 
partial thawing.
Frozen food must be used immediately 
after they are thawed and they should 
never be re-frozen.

Making ice
(This feature is optional )
Fill the ice container with water and 
place it into the freezer compartment. 
Your ice will be ready approximately in 
two hours.
You can remove the ice in the ice 
container by removing it from the 
freezer and twisting it.
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Twist Ice – matic  
(This feature is optional)
• Remove the water tank by rotating it 

to the left.
• Open the water tank cover by turning 

it and add water to the water tank 
up to the lower part of the water tank 
cover.

• Place the water tank on its place as 
shown in the �gure after adding water 
and have it seated by rotating it on 
the direction of the arrow. Water shall 
be poured down to the icebank.

• When ice has formed, rotate icebank 
knob in the direction of the arrow to 
allow that the ice is dropped down to 
the ice drawer.

• Take the ice cubes by pulling ice 
drawer out.

• Pull the front face towards you in 
order to wash the icebank, and put it 
on the slides on the interior area and 
push it to its place in order to replace 
it.

• Pull the twist icematic unit towards 
you in order to remove the unit, and 
put it on the slides on the ceiling and 
push it to its place in order to replace 
it.

Ice container
• Remove the ice container from the 

freezer compartment.
• Fill the ice container with water.
• Place the ice container in the freezer 

compartment. About two hours later, 
the ice is ready.

• Remove the ice container from the 
freezer compartment and bend it over 
the service plate. Ice cubes will easily 
fall down to the service plate.
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Fan
Fan is designed to ensure homoge -
neous distribution and circulation of 
the cold air inside your refrigerator.
Operation time of the fan may vary 
depending on the properties of your 
product.
While the fan works only with the com -
pressor in some products, the control 
system determines its operation time 
in some products in accordance with 
the cooling requirement.

Chiller compartment
(This feature is optional)
Use this compartment to store 
delicatessen that shall be stored in a 
lower temperature or meat products 
that you will consume in a short time.
Chiller compartment is the coolest 
place in your refrigerator where you can 
keep dairy pr
poultry under ideal storage conditions. 
Fruits and vegetables should not be 
stored in this compartment.

Crisper
Crisper of the product is designed 
specially to keep the vegetables 
fresh without loosing their humidity. 
For this purpose, cool air circulation 

round the crisper in 
general.
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Description and cleaning of 
odour �lter:  
optional *
Odour �lter prevents unpleasant odour 
build-up in your refrigerator. Pull the 
cover into which the odour �lter is 
installed downwards from the front 
section and remove as illustrated. 
Leave the �lter under sunlight for one 
day. Filter will be cleaned during this 
time. Install the �lter back to its place.
Odour �lter must be cleaned once in 
a year.
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6  Maintenance and cleaning
Never use gasoline, benzene or similar 
substances for cleaning purposes.

We recommend that you unplug the 
appliance before cleaning.

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

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

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

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

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

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

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

Never 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.

Do 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 

 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 �t 
into the socket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Freezer temperature is very low while the fridge temperature is su�cient.
• 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 su�cient.
• The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge 

temperature to a warmer degree and check.
Food kept in the fridge compartment drawers is frozen.
• The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge 

temperature to a lower value and check.
Temperature in the fridge or freezer is very high.
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• The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Fridge compartment 
temperature setting has an e�ect on the temperature of the freezer. Change the 
temperatures of the fridge or freezer and wait until the relevant compartments 
attain a su�cient 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 �oor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved slowly, 

balance it by adjusting its feet. Also make sure that the �oor 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 �owing, spraying, etc.
• Liquid and gas �ows occur in accordance with the operating principles of your 

refrigerator. It is normal and not a fault.
Whistle comes from the refrigerator.
• Fans are used in order to cool the refrigerator. It is normal and not a fault.
Condensation on the inner walls of refrigerator.
• Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not a 

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

doors frequently. Close them if they are open.
• Door is ajar. >>>Close the door completely.
Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors.
• There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather. When 

the humidity is less, condensation will disappear.
Bad odour inside the refrigerator.
• 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 di�erent 

container or di�erent 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.
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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 �oor. >>>Adjust the feet to 

balance the refrigerator.
• The �oor is not level or strong. >>>Make sure that the �oor 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 ทา่นอาจจ�าเป็นตอ้งใชคู้ม่อืนีใ้นภายหลงั
• 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. ชัน้วางขอทีแ่ผงประตู
2. ถาดวางไข่
3. ชัน้วางขวดน�้า
4. ขาตัง้ปรับได ้
5. ชอ่งแชเ่ย็นอาหารใหส้ดกรอบ
6. ชอ่งแชเ่ย็น
7. ชัน้กระจกวางอาหาร
8. พัดลม
9. ปุ่ มปรับตัง้อณุหภมูิ

10. ตวัดบัจับออิอน
11. ชอ่งแชแ่ข็งอาหารใหส้ดกรอบ
12. ชัน้วางของเคลือ่นยา้ยได ้
13. ถาดน�้าแข็ง/ชดุท�าน�้าแข็ง
14. แผน่กรองอากาศ
15. ชอ่งแชแ่ข็ง
16. ชอ่งแชเ่ย็น
*ตวัเลอืกเสรมิ

ภาพทีแ่สดงในคูม่อืการใชง้านนี ้เป็นแผนภาพทัว่ไปและอาจไมส่อดคลอ้งตรงกบัผลติภณัฑ์
ของคณุทัง้หมด หากมชี ิน้สว่นทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นผลติภณัฑท์ีค่ณุซือ้มาแลว้ แสดงวา่ชิน้สว่น
นัน้ใชก้บัรุน่อืน่
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2 ค�าเตอืนเพือ่ความปลอดภยัทีส่�าคญั
• ควรใหช้่องระบายอากาศ, ใน

บริเวณช่องวางตู เ้ ย็น หรือใน
บรเิวณภายในโครงสรา้งบวิทอ์นิ 
(Built-in structure) ปราศจากสิง่
กดีขวางใดๆ

• หา้มใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในชอ่ง
เก็บอาหารของตูเ้ย็น ยกเวน้กรณี
สิง่ทีเ่ป็นของทีผู่ผ้ลติแนะน�า

• เครือ่งใชไ้ฟฟ้านีส้ามารถใชไ้ด ้
โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และ
บคุคลทีม่คีวามสามารถต�า่
ทางกายภาพ,  ทางประสาท
สัมผัส หรือทางจิต หรือคนที่
ไม่ไดรั้บการฝึกอบรม หรือไม่มี
ประสบการณ์ ก็สามารถใชเ้ครือ่ง
ใชไ้ฟฟ้าได ้ หากไดรั้บการดูแล
หรอืไดรั้บค�าแนะน�าเกีย่วกบัการ
ใชเ้ครือ่งอยา่งปลอดภยัและ
เขา้ใจถงึอนัตรายทีเ่กีย่วขอ้ง

• เด็กไมค่วรเลน่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
• ไมค่วรใหเ้ด็กท�าความสะอาดและ

บ�ารุงรักษาในแบบผูใ้ชง้าน โดย
ปราศจากการควบคมุดแูล 

โปรดตรวจสอบขอ้มลูดังตอ่ไปนี ้ การ
ไมป่ฏบิตัติามขอ้มลูนีอ้าจท�าใหเ้กดิ
การบาดเจ็บหรอืความเสยีหายตอ่
วัสดุ หรือมฉิะนั้นการรับประกันและ
ภาระผกูพันทัง้หมดทีเ่ชือ่ถอืไดจ้ะไม่
สามารถใชง้านได ้
อะไหลแ่ทจ้ะมบีรกิารใหเ้ป็นระยะ
เวลา 10 ปีหลังเพื่อใหผ้ลิตภัณฑ์
ท�างานอยา่งถกูตอ้ง

การใชง้านตามวตัถปุระสงค์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้านีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่

• ใชภ้ายในรม่และในพืน้ทีปิ่ด 
อยา่งเชน่ บา้นทีอ่ยูอ่าศยั;

• ในสภาพแวดลอ้มการท�างานแบบ
ปิด เชน่รา้นคา้และส�านักงาน

• ในบรเิวณทีพั่กแบบปิด เชน่บา้นที่
อยูใ่กลก้บัไรน่า, โรงแรม หอพัก

• ไมค่วรใชง้านกลางแจง้

ความปลอดภัยทั่วไป
• เมือ่คณุตอ้งการก�าจัดหรอืทิง้

ผลติภัณฑ ์ เราขอแนะน�าใหคุ้ณ
ปรกึษากบัผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บการ
รับรองแลว้ เพื่อเรียนรูข้อ้มูลที่
จ�าเป็นและชิน้สว่นหลกัทีอ่ยูใ่น
ความควบคมุ

• ปรกึษาผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บการ
รับรองแลว้ ส�าหรับทุกๆค�าถาม
ของคณุ และปัญหาเกีย่วกบัตูเ้ย็น 
อยา่แกปั้ญหาเองหรอืใหบ้คุคล
อืน่เขา้มาแกปั้ญหาของตูเ้ย็น 
โดยไมไ่ดแ้จง้ผูใ้หบ้รกิารทราบ
ถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้

• ส�าหรับผลติภณัฑท์ีม่ชีอ่งแช่
แข็ง; อย่ากนิไอศกรีมกรวยและ
กอ้นน�้าแข็งทนัทหีลงัจากน�าออก
จากชอ่งแชแ่ข็ง! (ซึง่อาจท�าให ้
เนือ้เยือ่ปากของคณุถกูท�าลาย
ดว้ยความเย็นจัด หรือที่เรียกว่า 
Frostbite)

• ส�าหรับผลติภณัฑท์ีม่ชีอ่งแชแ่ข็ง 
หา้มใสเ่ครือ่งดืม่เหลวบรรจขุวด
และกระป๋องลงในชอ่งแชแ่ข็ง มิ
ฉะนัน้อาจจะระเบดิได ้
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• อยา่สมัผัสอาหารแชแ่ข็งดว้ยมอื; 
เพราะอาจตดิมอืของคณุได ้

• ถอดปลั๊กตูเ้ย็นกอ่นท�าความ
สะอาดหรอืละลายน�้าแข็ง

• หา้มใชอ้ปุกรณท์�าความสะอาด
ทีเ่ป็นไอและไอระเหยในการ
ท�าความสะอาดและการละลาย
น�้าแข็งของตูเ้ย็นของคณุ ในกรณี
เช่นนี้ ไออาจสัมผัสกับชิน้ส่วน
ไฟฟ้าและท�าใหเ้กดิการลดัวงจร
หรอืไฟฟ้าชอ็ตได ้

• หา้มใชช้ ิน้สว่นใดๆของตูเ้ย็นของ
คณุ เชน่ ใชป้ระตตููเ้ย็นรองรับน�้า
หนักสิง่ของอื่น หรือขึน้เหยียบ
ประตตููเ้ย็น

• หา้มใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าภายในตูเ้ย็น
• หา้มท�าความเสยีหายกบัชิน้สว่น 

ทีม่สีารท�าความเย็นหมนุเวยีน 
โดยการใชส้วา่นเจาะหรอืเครือ่ง
มอืตัดตา่งๆ สารท�าความเย็นอาจ
ระเบดิเมือ่ชอ่งแกส๊ของเครือ่ง
ระเหย, ขอ้ต่อท่อ หรือพื้นผิว
เคลอืบถูกเจาะ ซึง่สารความเย็น
นีจ้ะท�าใหเ้กดิอาการระคายเคอืง
ตอ่ผวิหนังและการบาดเจ็บทีต่า

• อยา่บงัหรอืปิดกัน้ชอ่งระบาย
อากาศในตูเ้ย็นของคณุดว้ยวสัดุ
ใด

• อปุกรณไ์ฟฟ้าตอ้งไดรั้บการ
ซอ่มแซมโดยผูท้ีไ่ดรั้บการรับรอง
เท่านัน้ การซอ่มแซมโดยบุคคล
ทีไ่มม่คีวามสามารถจะความเสีย่ง
ตอ่ผูใ้ชง้านได ้

• ในกรณีทีเ่กดิความผดิพลาดหรอื
ในระหวา่งการบ�ารงุรักษาหรอื

ซ่อมแซม ใหถ้อดสายไฟของตู ้
เย็นโดยใหปิ้ดฟิวสต์วัทีใ่ชก้บัตู ้
เย็นหรอืถอดปลั๊กไฟออกทนัที

• อยา่ดงึสายไฟเมือ่ดงึปลั๊กออก
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้กบ็

เครือ่งดืม่มแีอลกอฮอลส์งูไว ้
อยา่งปลอดภยัดว้ยฝาปิดทีแ่น่น
และวางตัง้ขึน้

• หา้มเก็บกระป๋องสเปรยท์ีม่สีาร
ไวไฟและระเบดิไดใ้นตูเ้ย็น

• หา้มใชอ้ปุกรณเ์ชงิกลหรอืวธิกีาร
อืน่เพือ่เรง่กระบวนการละลาย
น�้าแข็ง นอกเหนือจากที่แนะน�า
โดยผูผ้ลติ

• ผลติภณัฑน์ีไ้มไ่ดม้จีดุมุง่หมาย
เพือ่ใชโ้ดยบคุคลทีม่คีวามผดิ
ปกตทิางกาย, ทางประสาทสมัผัส 
หรอืมคีวามผดิปกตทิางจติ หรอื
คนที่ไม่ไดรั้บการฝึกอบรม หรือ
ไม่มีประสบการณ์ (รวมทัง้เด็ก) 
เวน้แตบ่คุคลเหลา่นัน้ไดรั้บการ
ดแูลโดยผูท้ีจ่ะสามารถรับผดิ
ชอบตอ่ความปลอดภยัของพวก
เขาหรอืผูท้ีจ่ะใหค้�าแนะน�าพวก
เขาในการใชส้นิคา้ได ้

• อย่าใชตู้เ้ย็นที่ช�ารุด ปรกึษากับ
ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารหากคณุมขีอ้
สงสยัใด ๆ

• ความปลอดภยัทางดา้นไฟฟ้า
ของตูเ้ย็นของคณุจะไดรั้บประกนั
เฉพาะในกรณีทีร่ะบบสายดนิใน
บา้นของคณุเป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่�าหนดเทา่นัน้

• การใหผ้ลติภณัฑส์มัผัสกบัฝน, 
หมิะ, แสงจากดวงอาทติย ์และ
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ลม อาจเป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภยัทางระบบไฟฟ้า

• ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บการ
รับรอง เมือ่มสีายไฟเสยีหาย เพือ่
หลกีเลีย่งอนัตรายทีอ่าจจะเกดิ
ขึน้ได ้

• หา้มเสยีบปลั๊กตูเ้ย็นเขา้กบั
เตา้เสยีบตดิผนังระหวา่งการตดิ
ตัง้ มฉิะนัน้อาจเกดิความเสีย่งตอ่
การเสยีชวีติหรอืบาดเจ็บสาหสั

• ตูเ้ย็นนีม้ไีวส้�าหรับเกบ็อาหาร
เท่านัน้ หา้มใชเ้พือ่วัตถุประสงค์
อืน่ใด

• ฉลากทีร่ะบขุอ้ก�าหนดทาง
เทคนิค ติดอยู่ที่ผนังดา้นซา้ย
ภายในตูเ้ย็น

• อยา่เชือ่มตอ่ตูเ้ย็นกบัระบบ
ประหยัดพลังงาน เพราะอาจ
ท�าใหตู้เ้ย็นเกดิความเสยีหายได ้

• ถ า้มีแสงสี ฟ้ าบนตู เ้ ย็ น  อย่ า
มองแสงสนี�้าเงนิดว้ยเครือ่งมอื
ออปตคิลั

• ส�าหรับตูเ้ย็นทีค่วบคมุดว้ยตวัผูใ้ช ้
งานเอง ใหร้ออยา่งนอ้ย 5 นาที
เพือ่เปิดสวติชไ์ฟตูเ้ย็น หลังจาก
ไฟดบั

• คูม่อืการปฏบิตังิานฉบบันีค้วรสง่
มอบใหก้บัเจา้ของผลติภณัฑค์น
ใหม ่เมือ่ไดใ้หตู้เ้ย็นกบัผูอ้ืน่

• หลกีเลีย่งการเกดิความเสยีหาย
กบัสายไฟ เมือ่ขนยา้ยตูเ้ย็น สาย
ทีห่กังออาจท�าใหเ้กดิไฟไหม ้
หา้มวางวตัถทุีม่นี�้าหนักมากบน
สายไฟ อย่าสัมผัสปลั๊ กดว้ยมือ
เปียกเมือ่เสยีบปลั๊กตูเ้ย็น

• อยา่เสยีบปลั๊กไฟตูเ้ย็น ถา้เตา้รับ
บนผนังหลวม

• เพือ่ความปลอดภยั ไมค่วรฉีดพน่
น�้าไปทีบ่รเิวณดา้นในหรอืดา้น
นอกของผลติภณัฑ์

• อยา่ฉีดพน่สารทีม่กีา๊ซไวไฟ เชน่
ก๊าซโพรเพน ใกลตู้ เ้ ย็น เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งจากไฟไหม ้
และการระเบดิ

• อยา่วางภาชนะทีเ่ต็มไปดว้ยน�้า
ทีด่า้นบนของตูเ้ย็น ในกรณีเกดิ
เพลงิไหมอ้าจท�าใหเ้กดิไฟดดู
หรอืไฟลกุได ้

• อยา่ใสอ่าหารในตูเ้ย็นมากเกนิไป 
หากมอีาหารเกนิไป อาหารอาจ
ตกลงมา และท�าใหคุ้ณบาดเจ็บ 
และท�าใหตู้เ้ย็นเกดิความเสยีหาย
เมือ่คณุเปิดประตู

• หา้มวางวัตถุส ิง่ของบนตูเ้ย็น มิ
ฉะนัน้วตัถเุหลา่นีอ้าจตกลงมา 
เมือ่คณุเปิดหรอืปิดประตตููเ้ย็น

• เนือ่งจากตอ้งใชอ้ณุหภมูทิีแ่มน่ย�า 
จงึควรเก็บวคัซนี ยาทีไ่วตอ่ความ
รอ้น และวัสดุทางวทิยาศาสตร ์
และวสัดอุืน่ ๆ ไวใ้นตูเ้ย็น

• หากไมใ่ชง้านตูเ้ย็นเป็นเวลานาน 
ควรถอดปลั๊ กตูเ้ย็นออก ปัญหา
ที่อาจเกิดกับสายไฟ อาจเป็น
สาเหตทุ�าใหเ้กดิไฟไหมไ้ด ้

• ควรท�าความสะอาดปลายปลั๊ก
อย่างสม�่าเสมอดว้ยผา้แหง้ มิ
ฉะนัน้อาจท�าใหเ้กดิประกายไฟ
ได ้

• ตูเ้ย็นอาจขยบัไดห้ากขาทีป่รับได ้
ไมไ่ดอ้ยูใ่นต�าแหน่งทีม่ัน่คงอยา่ง



    7 |   TH

เหมาะสมบนพื้น ขาตัง้ปรับไดท้ี่
วางบนพืน้อยา่งมัน่คงสามารถ

• เมื่อขนยา้ยตูเ้ย็น อย่าถือที่ดา้ม
จับประต ู มฉิะนัน้ตูเ้ย็น อาจสะบดั
ได ้

• เมือ่คณุตอ้งวางผลติภณัฑถ์ดัจาก
ตูเ้ย็นหรอืตูแ้ชแ่ข็งอกีเครือ่ง ระยะ
หา่งระหวา่งอปุกรณเ์ครือ่งใชค้วร
มอีย่างนอ้ย 8 ซม. มฉิะนัน้ผนัง
ดา้นขา้งทีอ่ยูถ่ดัจากกนัอาจชืน้
ได ้

• หา้มใชผ้ลติภณัฑน์ีใ้นขณะที่
ชอ่งทีอ่ยูด่า้นบนหรอืดา้นหลงั
ของผลติภณัฑซ์ึง่มแีผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (มีฝาปิดกล่อง
แผงวงจรอเิล็กทรอนกิส)์ เปิดไว ้
อยู่

ส�าหรบัตูเ้ย็นรุน่ทีม่ตีูจ้า่ยน�า้ด ืม่; 
• แรงดนัส�าหรับชอ่งป้อนน�้าเย็น จะ

มไีดส้งูสดุถงึ 90 psi (6.2 บาร)์ 
ถา้แรงดันน�้าของคณุเกนิ 80 psi 
(5.5 บาร)์ ใหใ้ชว้าลว์ควบคมุแรง
ดันในท่อน�้ าหลักของคุณ หาก
คณุไมท่ราบวธิกีารตรวจสอบแรง
ดันน�้า ใหข้อความชว่ยเหลอืจาก
ชา่งประปามอือาชพี

• หากมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิคอ้น
น�้า (water hammer effect) ใน
การตดิตัง้ของคุณ ใหใ้ชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัคอ้นน�้าในการตดิตัง้เสมอ 
ปรกึษาชา่งประปามอือาชพีหาก
คุณไม่แน่ใจว่า จะมกีารเกดิคอ้น
น�้าในการตดิตัง้ตูเ้ย็นของคณุหรอื
ไม่

• อยา่ตดิตัง้บนชอ่งจา่ยน�้ารอ้น ใช ้
ความระมดัระวงัในความเสีย่ง
ตอ่การแข็งตวัเย็นของทอ่ ชว่ง
อณุหภมูขิองน�้าทีใ่ชง้านคอื ต�า่
สดุที ่33°F (0.6°C) และสงูสดุที ่ 
100°F (38°C)

• ใชเ้ฉพาะน�้าดืม่เทา่นัน้

ความปลอดภยัส�าหรบัเด็ก
• หากประตมูทีีล็่อค ควรเก็บกญุแจ

ใหพ้น้มอืเด็ก
• เด็กตอ้งไดรั้บการดแูลเพือ่

ป้องกนัไมใ่หพ้วกเขาเขา้มาเลน่
หรอืท�าใหตู้เ้ย็นเสยีหาย

1

1
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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
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใชแ้ลว้ และ
เพือ่ความปลอดภัยของเด็ก ใหต้ัดสายไฟ 
และ ท�าลายกลไกการล็อคของประต ู ถา้
ม ีเพือ่ไมใ่หเ้ครือ่งใชท้�างานได ้กอ่นทีจ่ะ
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

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



    9 |   TH

ค�าแนะน�าส�าหรบัชอ่งเก็บ
อาหารสด 
*อาจไมไ่ดม้ทีกุรุน่
อยา่ใหอ้าหารสมัผัสเซน็เซอรอ์ณุหภมูิ
ในชอ่งอาหารสด เพือ่ใหช้อ่งอาหารสดมี
อณุหภมูใินการจัดเก็บทีด่เียีย่ม ควรหลกี
เลีย่งไมใ่หเ้ซน็เซอรส์มัผัสกบัอาหาร
อยา่วางอาหารทีร่อ้นในตูเ้ย็น

สิง่ทีค่วรปฏบิตัเิพือ่ประหยดั
พลงังาน
•  อยา่ปลอ่ยใหป้ระตตููเ้ย็นของคณุเปิด

อยูเ่ป็นเวลานาน
• อยา่ใสอ่าหารรอ้นหรอืเครือ่งดืม่ในตู ้

เย็นของคณุ

• อยา่ปลอ่ยใหป้ระตตููเ้ย็นของ คณุเปิด
อยูเ่ป็นเวลานาน 

• อยา่ตดิตัง้ตูเ้ย็นภายใตแ้สงแดด
โดยตรง หรอืใกลเ้ครือ่งใชท้ีแ่ผค่วาม
รอ้น เชน่ เตาอบ, เครือ่งลา้งจาน หรอื
เครือ่งน�าความรอ้น    และ ควรเก็บ
ตูเ้ย็นไวห้า่งจากแหลง่ก�าเนดิความ
รอ้น อยา่งนอ้ย 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

เครือ่งใชไ้ฟฟ้านี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่ใช ้
ในครัวเรอืนแลพส�าหรับการใชง้านใน
ลักษณะคลา้ยคลงึกัน เชน่
-พืน้ทีห่อ้งครัวของพนักงานในรา้นคา้, 
ส�านักงาน และสภาพแวดลอ้มการท�างาน
อืน่ ๆ ;
-บา้นไรแ่ละในโรงแรมทีม่ตีูเ้ย็นใหบ้รกิาร
ลกูคา้, โมเต็ลและสภาพแวดลอ้มประเภท
ทีพั่กอาศัยอืน่ ๆ ;
-สภาพแวดลอ้มทีพั่กพรอ้มอาหารเชา้
-การบรกิารอาหารในงานตา่งๆ และการ
ใชง้านเชงิพาณชิยท์ีไ่มใ่ชก่ารคา้ปลกี
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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  
 
กอ่นทีค่ณุจะเร ิม่ใชตู้เ้ย็น ใหต้รวจ
สอบสิง่ตอ่ไปนี:้

1. ท�าความสะอาดบรเิวณดา้นใน
ของตูเ้ย็นตามทีแ่นะน�าในสว่น “การบ�ารงุ
รักษาและท�าความสะอาด”

2. เสยีบปลั๊กของตูเ้ย็นเขา้กบัเตา้รับ
บนผนัง เมือ่ประตตููเ้ย็นเปิดขึน้ หลอดไฟ
ภายในตูเ้ย็นจะสวา่ง 

3. เมือ่คอมเพรสเซอรเ์ริม่ท�างาน ก็
จะไดย้ินเสียง สารของเหลวและก๊าซ
ทีถ่กูปิดผนกึภายในระบบท�าความ
เย็นอาจท�าใหเ้กิดเสียงดังขึ้น แมว้่า
คอมเพรสเซอรจ์ะไมท่�างาน และสิง่เหลา่
ถอืวา่คอ่นขา้งเป็นเรือ่งปกติ

3 การตดิต ัง้ตูเ้ย็น
4. ขอบดา้นหนา้ของตูเ้ย็นอาจอุน่

ขึน้ นี่เป็นสิง่ปกต ิ พื้นที่บรเิวณนี้ไดรั้บ
การออกแบบมาใหอุ้น่ เพือ่หลกีเลีย่งการ
ควบแน่น

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
เชื่อมต่อตู้เย็นของคุณกับเต้ารับท่ีต่อ

สายดินซึ่งได้รับการป้องกันโดยฟิวส์ท่ีมี
ความจุที่เหมาะสม 
สิ่งส�าคัญคือ: 
การเช่ือมต่อต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของประเทศนั้นๆ
• ตอ้งสามารถเขา้ถงึเพือ่หยบิจับปลั๊ก

ไฟได ้หลังตดิตัง้แลว้
• ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของตูเ้ย็น

ของคณุจะไดรั้บการประกันเฉพาะ
เมือ่ระบบสายดนิในบา้นของคณุเป็น
ไปตามมาตรฐานเทา่นัน้

• แรงดันไฟฟ้าทีร่ะบบุนฉลากอยูท่ี่
ดา้นซา้ยตูเ้ย็นของคุณ ควรเท่ากับ
แรงดันไฟฟ้าเครอืขา่ยของคณุ 

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

การก�าจัดบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อ

เด็ก เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก
หรือก�าจัดท้ิงโดยจัดประเภทตามค�า
แนะน�าในการก�าจัดของเสียท่ีหน่วยงาน
ท้องถ่ินของคุณก�าหนดไว้ อย่าท้ิงรวมกับ
ขยะท่ีบ้านปกติ ให้ท้ิงวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ี
จุดรับบรรจุภัณฑ์ท่ีก�าหนดให้โดยเจ้า
หน้าท่ีท้องถิ่น 

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. ตดิตัง้ตูเ้ย็นของคณุในจดุพืน้ทีท่ี่
สามารถใชง้านไดง้า่ย

2. เก็บตูเ้ย็นใหห้า่งจากแหลง่ความ
รอ้น, บริเวณที่ชื้น และการสัมผัสกับ
แสงแดดโดยตรง

3. ตอ้งมกีารระบายอากาศทีเ่หมาะ
สมรอบตูเ้ ย็นของคุณ เพื่อใหไ้ดก้าร
ท�างานที่มีประสิทธิภาพ ถา้ตูเ้ ย็นถูก
วางไวใ้นชอ่งผนัง ตอ้งมรีะยะห่างอย่าง
นอ้ย 5 ซม. จากเพดาน และอยา่งนอ้ย 5 
ซม. จากผนัง หา้มวางผลติภณัฑบ์นวสัดุ
อยา่งเชน่ เสือ่ทีเ่ป็นพรม หรอืพืน้พรม

4.  วางตูเ้ย็นไวบ้นพืน้ผวิทีเ่รยีบเพือ่
ป้องกนัการกระแทก
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การปรับขาตั้ง
หากตู้เย็นของคุณถูกวางไม่สมดุล 

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

การแจ้งเตือนประตูเปิดทิ้งไว้
*อาจไม่ได้มีทุกรุ่น

เสียงสัญญาณเตือนจะดัง ข้ึนเมื่อ
ประตูของตู้เย็นเปิดทิ้งไว้อย่างน้อย 1 
นาที เสียงเตือนนี้จะหยุดลง เมื่อปิดประตู
หรือกดปุ่มใด ๆบนจอแสดงผล (ถ้ามี)

การเปลี่ยนหลอดไฟ
หากต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ / LED 

ท่ีใช้ส�าหรับการส่องสว่างตู้เย็นของคุณ 
ให้โทรติดต่อผู้ให้บริการท่ีได้รับการ
รับรอง หลอดไฟที่ใช้ในตูเย็นนี้ไม่เหมาะ
ส�าหรับการส่องสว่างในห้องท่ีอยู่อาศัย
ในครัวเรือน วัตถุประสงค์ของหลอดไฟ
นี้คือ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใส่อาหารในช่อง
แช่เย็น หรือในช่องแช่แข็ง ได้อย่าง
ปลอดภัยและสะดวกสบาย หลอดไฟที่
ใช้ในเครื่องน้ีต้องทนต่อสภาพทางกาย
ภายที่รุนแรงเช่น อุณหภูมิต�่ากว่า -20°C 
(เฉพาะกล่องและช่องแช่แข็งแบบตั้ง
ตรง)
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50 mm 
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การเตรยีมพรอ้มใชง้าน4
• ควรตดิตัง้ตูเ้ย็น/ตูแ้ชแ่ข็งของคณุ

ใหอ้ยูห่า่งจากแหลง่ความรอ้นอยา่ง
นอ้ย 30 ซม. เชน่เตาแก็สไฟฟ้า, 
เตาอบ, เครือ่งท�าความรอ้นสว่น
กลาง และเตาไฟ และหา่งจากเตา
อบไฟฟ้าอยา่งนอ้ย 5 ซม. และไม่
ควรอยูใ่นทีท่ีม่แีสงแดดสอ่งโดยตรง

• โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได ้
ท�าความสะอาดภายในชอ่งแชเ่ย็น/
ชอ่แชแ่ข็งอยา่งทัว่ถงึ

• หากตอ้งการตดิตัง้ตูเ้ย็นสองตวั โดย
วางไวเ้คยีงขา้งกนั ควรมรีะยะหา่ง
ระหวา่งกนัอยา่งนอ้ย 2 ซม.

• เมือ่คณุใชตู้เ้ย็นเป็นครัง้แรก โปรด
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าตอ่ไปนีใ้นชว่ง
หกชัว่โมงแรก

• ไมค่วรเปิดประตบูอ่ยๆ
• ตอ้งใหตู้เ้ย็นท�างานโดยทีไ่มม่ี

อาหารอยูใ่นตูเ้ย็น
• อยา่ถอดปลั๊กไฟออกจากตูเ้ย็น หาก

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

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

• อาหารทีส่มัผัสกบัเซน็เซอรอ์ณุหภมูิ
ในชอ่งแชแ่ข็ง อาจเพิม่การใช ้
พลงังานของเครือ่ง ดงันัน้การหลกี
เลีย่งมใิหอ้าหารสมัผัสกบัเซน็เซอร์

• ตูเ้ย็นนีไ้ดถ้กูออกแบบเพือ่ใหท้�างาน
ทีอ่ณุหภมูแิวดลอ้มไดส้งูถงึ 43°C 
(90°F) แมว้า่อณุหภมูแิวดลอ้มลด
ต�า่ลงถงึ -15°C, อาหารแชแ่ข็ง

ในชอ่งแชแ่ข็งไมล่ะลาย ซึง่ตอ้ง
ขอบคณุระบบควบคมุอณุหภมูแิบ
บอเิล็คทรอนคิสท์ีล่�้าหนา้ ส�าหรับ
การตดิตัง้ครัง้แรก ไมค่วรวางตู ้
เย็นในสภาพอณุหภมูแิวดลอ้ม
ต�า่ เนือ่งจากชอ่งแชแ่ข็งไมส่ามารถ
ลดต�า่ลงมาทีอ่ณุหภมูกิารท�างาน
มาตรฐาน เมือ่ถงึจดุการท�างานอยา่ง
ตอ่เนือ่ง คณุสามารถเคลือ่นยา้ย
ตูเ้ย็นไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ได ้ดงันัน้ ตอ่
จากนีไ้ป คณุสามารถวางตูเ้ย็นใน
โรงจอดรถ หรอืในหอ้งทีไ่มม่กีาร
ใหค้วามรอ้น โดยไมต่อ้งกงัวลวา่
อาหารแชแ่ข็งจะเน่าเสยี อยา่งไร
กต็าม อณุหภมูติ�า่ดงักลา่วมกั
ท�าใหเ้กดิการแข็งตวัของอาหารที่
อยูใ่นชอ่งแชเ่ย็นได ้ดงันัน้ โปรด
บรโิภคอาหารตา่งๆในชอ่งแชเ่ย็น
ตามความตอ้งการทีจ่�าเป็น เมือ่
อณุหภมูแิวดลอ้มกลบัมาสูป่กต ิคณุ
อาจเปลีย่นการตัง้คา่ปุ่ มตามความ
ตอ้งการของคณุ

• หากอณุหภมูแิวดลอ้มต�า่กวา่ 0°C 
อาหารในชอ่งแชเ่ย็นจะแข็งตวั ดงั
นัน้ เราแนะน�าไมใ่หใ้ชช้อ่งแชเ่ย็น
ในอณุหภมูแิวดลอ้มทีต่�า่เชน่นัน้ คณุ
อาจใชช้อ่งแชแ่ข็งไดต้ามปกติ

• 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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การใชง้านตูเ้ย็น5
แผงหน้าจอแสดงผล (จอด้านนอก) *ตัวเลือกเสริม

1.ไฟดบั / อณุหภมูสิงู / การแจง้
เตอืนขอ้ผดิพลาด 
เครือ่งหมาย ( ) จะสวา่งขึน้ในะระหวา่ง
ไฟดบั / อณุหภมูสิงู / การแจง้เตอืนขอ้
ผดิพลาด ในระหวา่งทีไ่ฟฟ้าดบัอยา่ง
ตอ่เนือ่ง อณุหภมูสิงูสดุทีม่อียูใ่นชอ่ง
แชแ่ข็งจะกะพรบิบนจอดจิติลั หลงัจาก
การตรวจสอบอาหารทีอ่ยูใ่นชอ่งแชแ่ข็ง 
(   )ใหก้ดหยดุแจง้เตอืนเพือ่ยกเลกิการ
แจง้เตอืน โปรดดรูายละเอยีดในสว่น 
“ค�าแนะน�าส�าหรับการแกปั้ญหา” ใน
คูม่อืการใชง้านของคณุ หากคณุเห็นวา่มี
เครือ่งหมายแจง้เตอืนสวา่งขึน้

ภาพทีแ่สดงในคูม่อืการใชง้านนี ้เป็นแผนภาพทัว่ไปและอาจไมส่อดคลอ้งตรงกบัผลติภณัฑข์อง
คณุทัง้หมด หากมชี ิน้สว่นทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นผลติภณัฑท์ีค่ณุซือ้มาแลว้ แสดงวา่ชิน้สว่นนัน้ใชก้บั
รุน่อืน่

แผงหนา้จอแสดงผลใหค้ณุสามารถปรับตัง้อณุหภมูแิละควบคมุการท�างานอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้งกบัตูเ้ย็นโดยไมต่อ้งเปิดประตตููเ้ย็น เพยีงกดตวัอกัษรระบบุนปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการตัง้คา่ฟังกช์นัการใชง้าน

1

3456789*10

12

11

2

2. ฟงักช์ ัน่ชว่ยประหยดัพลงังาน (ไม่
ไดแ้สดงผล): 
หากประตตููเ้ย็นถกูปิดเป็นระยะเวลา
นาน ฟังกช์ัน่ชว่ยประหยดัพลงังานจะ
ท�างานอตัโนมตัแิละเครือ่งหมายแสดง
การประหยดัพลงังานจะสวา่งขึน้ (     ) 
เมือ่ฟังกช์ัน่ชว่ยประหยดัพลงังานท�างาน 
เครือ่งหมายทัง้หมดทีอ่ยูบ่นหนา้จอ 
นอกจากเครือ่งหมายแสดงการประหยดั
พลงังาน จะปิดลง เมือ่ฟังกช์ัน่ชว่ย
ประหยดัพลงังานท�างาน หากกดปุ่ มใด
ปุ่ มหนึง่ หรอืเปิดประตตููเ้ย็น ฟังกช์ัน่ชว่ย
ประหยดัพลงังานจะยกเลกิการท�างาน 
และเครือ่งหมายทีแ่สดงบนหนา้จอจะ
กลบัสูส่ภาพปกติ
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ฟังกช์ัน่ประหยัดพลังงานจะท�างานใน
ระหวา่งการจัดสง่ตูเ้ย็นจากโรงงาน และ
ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. ฟงักช์ ัน่แชเ่ย็นดว่น
ปุ่ มนี้มที�าหนา้ทีส่องอยา่ง  ใหก้ดปุ่ มสัน้ๆ
เพือ่เปิดหรอืปิดการท�าความเย็นแบบ
รวดเร็ว ตวัแสดงสถานะท�าความเย็นแบบ
รวดเร็วจะปิดและตูเ้ย็นจะกลบัสูก่ารตัง้คา่
ปกต ิ(     )

ใชฟั้งกช์ัน่ท�าความเย็น
แบบรวดเร็วเมือ่คณุตอ้งการ
ท�าความเย็นอาหารทีเ่กบ็
ในชอ่งแชเ่ย็นดว่น หากคณุ
ตอ้งการท�าความเย็นอาหาร
สดปรมิาณมาก ใหเ้ปิดฟัง
กช์ัน่นีท้�างาน กอ่นวางอาหาร
ในตูเ้ย็น
ถา้คณุไมย่กเลกิฟังกช์ัน่
นี ้ระบบท�าความเย็นแบบ
รวดเร็วจะยกเลกิตวัเอง
อตัโนมตัหิลงัจาก 1 ชัว่โมง 
หรอืเมือ่อณุหภมูใินชอ่งแช่
เย็นถงึระดบัทีก่�าหนดไว ้

ถา้คณุกดปุ่ มท�าความเย็น
แบบรวดเร็วในชว่งสัน้ๆ 
ระบบการป้องกนัวงจรอเิล็ค
ทรอนคิสจ์ะท�างานและ
คอมเพรสเซอรจ์ะไมเ่ริม่
ท�างานในทนัที

ฟังกช์ัน่นีจ้ะไมท่�างานตอ่ 
เมือ่ระบบไฟฟ้ากลบัคนืสู่
ปกตหิลงัจากระบบไฟฟ้า
ขดัขอ้ง

4. ปุ่ มต ัง้อณุหภมูใินชอ่งแชเ่ย็น
กดปุ่ มเพือ่ตัง้อณุหภมูสิ�าหรับชอ่งแชเ่ย็น
ที ่8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8... ตามล�าดับ 
กดปุ่ มเพือ่ตัง้อณุหภมูสิ�าหรับชอ่งแชเ่ย็น

ทีร่ะดับคา่ทีต่อ้งการ (    )

5. ฟงักช์ ัน่พกัท�าความเย็น
เพือ่เปิดการท�างานฟังกช์ัน่พักท�าความ
เย็น, ใหก้ดปุ่ มนี้ (    ) คา้งไว ้3 วนิาท ี
แลว้ไฟแสดงสถานะ (   ) โหมดพัก
ท�าความเย็นจะท�างาน เมื่อฟังกช์ั่นพัก
ท�าความเย็นท�างาน  เครื่องหมาย “- 
-” จะแสดงบนจอแสดงอุณหภูมิช่อง
แช่เย็น และจะไม่มีการท�าความเย็น
เกดิขึน้ในชอ่งแชเ่ย็น มันไม่เหมาะทีจ่ะ
เก็บอาหารในชอ่งแชเ่ย็นเมือ่ฟังกช์ัน่นี้
ท�างานอยู่ ชอ่งเก็บอาหารชอ่งอืน่จะยัง
คงมคีวามเย็นจากอณุหภมูทิีก่�าหนดไว ้
หากตอ้งการยกเลกิฟังกช์ั่นนี้ ใหก้ดปุ่ ม
พกัท�าความเย็นอกีครัง้
6. การปิดเสยีงสญัญาณแจง้เตอืน
ในกรณีมเีสยีงสัญญาณเตอืนไฟฟ้า
ขัดขอ้ง / อุณหภูมสิูง หลังจากตรวจดู
อาหารในชอ่งแชแ่ข็งแลว้ ใหก้ดปุ่ ม(    )
เพือ่ปิดเสยีงสัญญาณแจง้เตอืน
7. การล็อคปุ่ ม
กดปุ่ มล็อคปุ่ มควบคุม (    ) พรอ้มกัน 
3 วนิาท ีสัญลักษณ์ล็อคปุ่ ม (   ) จะตดิ
สว่างขึน้ แลว้โหมดล็อคปุ่ มควบคุมก็จะ
ท�างาน และถา้กดปุ่ มล็อคปุ่ มควบคุม 
พรอ้มกัน 3 วนิาท ี อกีครัง้ สัญลักษณ์
ล็อคปุ่ มจะดับลง แลว้จะออกจากโหมด
ล็อคปุ่ มควบคมุ
กดปุ่ มล็อคปุ่ มควบคมุ ถา้คณุตอ้งการที่
จะป้องกันจากการปรับเปลีย่นอณุหภมูติู ้
เย็นทีต่ัง้ไว ้(    )
8. ระบบ Eco fuzzy
กดปุ่ ม eco fuzzy คา้งไว ้1 วนิาท ีเพือ่
เปิดฟังกช์ัน่ eco fuzzy ใหท้�างาน ตูเ้ย็น
จะเริม่ท�างานในโหมดประหยัดพลังงาน
มากที่สุดภายใน 6 ชั่วโมงต่อมา เป็น
อย่างนอ้ย และไฟแสดงสถานะการใช ้
งานแบบประหยดัพลงังานจะสวา่งขึน้เมือ่
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ฟังกช์ัน่นี้ท�างาน (     ) กดปุ่ ม eco fuzzy 
คา้งไว ้3 วนิาท ีเพือ่ปิดฟังกช์ัน่ ecofuzzy 
ไฟแสดงสถานะนี้จะตดิสว่างหลังจาก 6 
ชัว่โมง เมือ่ eco fuzzy ท�างาน
9. ปุ่ มต ัง้อณุหภมูใินชอ่งแชแ่ข็ง
กดปุ่ มนี้เพือ่ตัง้อณุหภมูขิองชอ่งแชแ่ข็ง
ที ่-16, -17, -18, -19, -20, -22, -24, 
-16... ตามล�าดบั กดปุ่ มนีเ้พือ่ตัง้อณุหภมูิ
ดังกลา่วตามคา่ทีค่ณุตอ้งการ (    )
10. ฟงักช์ ัน่ท�าน�า้แข็ง Icematic 
(ตวัเลอืกเสรมิ)
ฟังกช์ัน่นี้แสดงสถานะการท�าน�้าแข็งไฟ
ไมว่า่จะเปิดหรอืปิด (    ) ถา้เป็นสถานะ
เปิด การท�าน�้าแข็งจะไมท่�างาน หากคณุ
ตอ้งการใหร้ะบบท�าน�้าแข็งท�างานอกีครัง้ 
ใหก้ดปุ่ มเปิด-ปิดนี้คา้งไว ้3 วนิาที

น�้าทีไ่หลจากชอ่งเก็บน�้าจะ
หยดุไหล เมือ่เลอืกฟังกช์ัน่นี้
ใหท้�างาน อยา่งไรกต็าม น�้า
แข็งทีท่�าไวก้อ่นหนา้สามารถ
น�้าออกมาจากระบบท�า
น�้าแข็ง Icematic ได ้

11. ปุ่ มฟงักช์ ัน่การแชแ่ข็งรวดเร็ว
กดปุ่ มนี้เพือ่เปิดหรอืปิดการท�างานของ
ฟังกช์ัน่การแชแ่ข็งอยา่งรวดเร็ว เมือ่คณุ
เปิดฟังกช์ั่นนี้ใหท้�างาน ช่องแช่แข็งจะ
เย็นถงึระดับอณุหภมูติ�่ากวา่ทีต่ัง้ไว ้(    )

ใชฟั้งกช์ัน่การแชแ่ข็งอยา่ง
รวดเร็ว เมือ่คณุตอ้งการแช่
แข็งอาหารทีว่างอยูใ่นชอ่ง
เย็นอยา่งรวดเร็ว ถา้คณุ
ตอ้งการแชแ่ข็งอาการสดใน
ปรมิาณมาก ใหเ้ปิดฟังกช์ัน่
นีท้�างานกอ่นวางอาหารใน
ตูเ้ย็น

ถา้คณุไมต่อ้งการยกเลกิฟัง
กช์ัน่นี ้ฟังกช์ัน่การแชแ่ข็ง
อยา่งรวดเร็วจะยกเลกิการ
ท�างานอตัโนมตัหิลงัจาก 24 
ชัว่โมงหรอืความเย็นในชอ่ง
แชเ่ย็นถงึอณุหภมูทิีก่�าหนด
ไว ้
ฟังกช์ัน่นีไ้มส่ามารถกลบัมา
ท�างานตอ่ได ้เมือ่ระบบไฟฟ้า
เป็นปกตหิลงัจากเกดิความ
ขดัขอ้ง

12. ตวับง่ชีก้ารใชง้านแบบประหยดั
ตัวบ่งชี้นี้จะแสดงใหรู้ว้่า ตูเ้ย็นก�าลัง
ท�างานในโหมดการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ หรอืแบบประหยัดพลังงาน 
(   ) ตัวบง่ชีน้ี้จะท�างาน ถา้อณุหภมูใิน
ช่องแช่แข็งถูกตัง้ไวท้ี่ -16 หรือการ
ท�าความเย็นแบบประหยัดพลังงาน
ท�างานโดยฟังกช์ัน่ Eco-Extra

ตวับง่ชีก้ารใชง้านแบบ
ประหยดัจะถกูปิดการ
ท�างานเมือ่เลอืกฟังกช์ัน่การ
ท�าความเย็นแบบรวดเร็วหรอื
การแชแ่ข็งอยา่งรวดเร็ว
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การใชง้านตูเ้ย็น5
แผงหนา้จอแสดงผล (จออยูใ่นตูเ้ย็น) *ตวัเลอืกเสรมิ
แผงหนา้จอแสดงผลอาจขึน้อยูก่บัรุน่ของตูเ้ย็น
ฟังกช์ัน่ทีม่เีสยีงเตอืนแจง้และแสดงเครือ่งหมายตา่งๆทีอ่ยูบ่นแผงหนา้จอแสดงผล 
สามารถชว่ยคณุในการใชง้านตูเ้ย็นใหส้ะดวกขึน้

451 6

8

9

7 2 3

1. ตวัแสดงสถานะชอ่งแชแ่ข็ง
2. เครือ่งหมายแสดงขอ้ผดิพลาดในการท�างาน
3. ตวัแสดงอณุหภมูิ
4. ปุ่ มฟังกช์ัน่พักการท�าความเย็น
5. ปุ่ มตัง้คา่อณุหภมูิ
6. ปุ่ มเลอืกชอ่งแชอ่าหาร
7. ตวัแสดงสถานะชอ่งแชเ่ย็น
8. ตวัแสดงสถานะการท�างานแบบประหยดั
9. ตวัแสดงสถานะฟังกช์ัน่พักการท�าความเย็น
*ตวัเลอืกเสรมิ

ภาพทีแ่สดงในคูม่อืการใชง้านนี ้เป็นแผนภาพทัว่ไปและอาจไมส่อดคลอ้งตรงกบัผลติภณัฑ์
ของคณุทัง้หมด หากมชี ิน้สว่นทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นผลติภณัฑท์ีค่ณุซือ้มาแลว้ แสดงวา่ชิน้สว่น
นัน้ใชก้บัรุน่อืน่
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ชะนาถสงดสแวัต .1 อ่งแชแ่ข็ง
ไฟแสดงสถานะชอ่งแช่ งา่วสดิตะจนย็เ

ชิมูภหณุองั้ตะณขนใ นึ้ข อ่งแชแ่ข็ง
นใดาลพดิผอ้ขงดสแยามหงอื่รคเ .2

การทำงาน
ทำถรามาส่มไณุคงอขนย็เู้ตา้ถ ความ

ซเี่ทณีรกนใอืรห อพงยีพเ้ดไนย็เ น็เซอร์
ทำ ชง่บยามหงอื่รคเ ดาลพดิผนาง ี้ ะจี้น
ทำง ง่บยามหงอื่รคเอื่มเ นา ี้ ทำ้ี งาน 

งดสแอจนบฎการปะจ ”E“ รษกัอวัต
ชิมูภหณุอ อ่งแช่ งา่ยอ ,ขลเวัตะลแ งข็แ

เชน่ “1, 2, 3...” จะปรากฎบนจอแสดง
ชิมูภหณุอ อ่งแช่ ่ีที้นา่ลหเขลเวัต นย็เ

รากิรบยาฝี่่ทา้นหา้จเกอบะจ อจนบงดสแ
นึ้ขดิกเี่ทดาลพดิผอ้ขงึถบารท้หใ

ิมูภหณุองดสแวัต .3
ชง่บะจ ี้ ชนใิมูภหณุอ อ่งแชแ่ข็งและชอ่ง

แชเ่ย็น
ช์กงัฟม่ ุป .4 ั ่ ทำรากกัพน ความเย็น

ช์กงฟัม่ ุปดก ัน่พักการทำค  ้วไงา้คนย็เมาว
ทำรากดปิเอื่พเ ีทานิว 3 ช์กงฟังอขนาง ัน่

ช์กงฟัอื่มเ ี้น ัน่พักการทำความเย็นทำงาน 
งดสแอจนบฎการปะจ ”--“ ยามหงอื่รคเ

ชิมูภหณุอ อ่งแชเ่ย็น และการทำความ
เย็นในช่องแช่ ทำ่มไะจนย็เ งาน ซึง่ไม่

ชนใราหาอบ็กเรากบักะามหเ อ่งแชเ่ย็น
์ ้ีนนั่ชกงฟัอื่มเ ทำงาน สว่นช่องแชอ่าหาร

ช่ มาตู่ยอนย็เมาวคบร้ัดไงคงัยะจ ๆนื่องอ
้วไงั้ตี่ทิมูภหณุอ

ิมูภหณุอา่คงั้ตม่ ุป .5
นใิมูภหณุอนยี่ลปเบรัปถรามาสณุค

ช่องแช่  ...C°42- งา่วหะร้ดไๆน้นัราหาอ
-16°C และ 8°C... 1°C

ชกอืลเม่ ุป .6 อ่งแชอ่าหาร
ชกอืลเม่ ุป อ่งแช่ ม่ ุปดกณุค้หใ :ราหาอ

ชกอืลเ อ่งแช่ งา่วหะรบัลสอื่พเ ราหาอ
ช่องแชเ่ย็น และชอ่งแชแ่ข็ง

ชะนาถสงดสแวัต .7 อ่งแชเ่ย็น
ไฟช่องแช่ งั้ตะณขนในึ้ขงา่วสดิตะจนย็เ

ชนใิมูภหณุอ อ่งแชเ่ย็น
ทำรากะนาถสงดสแวัต .8 งานแบบ

ดัยหะรป
ชง่บะจ ี้ ทำนย็เู้ตา่ว ดัยหะรปนในาง

ะทำจี้นะนาถสงดสแวัต ู่ยอนางงัลพ งาน
ชนใิมูภหณุอา้ถ อ่งแช่  ี่ท้วไงั้ตกูถงข็แ

-16°C
ช์กงัฟะนาถสงดสแวัต .9 ั ่ รากกัพน

ชง่บะจ ี้ ช์กงฟัา่ว ัน่การพักการทำความเย็น
ทำ ู่ยอนาง
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การแชแ่ข็งอาหารสด
• เพือ่ใหไ้ดผ้ลดกีวา่ แนะน�าใหค้ณุหอ่

หรอืครอบปิดอาหาร กอ่นวางแชใ่น
ตูเ้ย็น

• ส�าหรับอาหารทีร่อ้นอยู ่ตอ้งปลอ่ย
ไวใ้หเ้ย็นลงทีอ่ณุหภมูหิอ้งกอ่นน�า
เขา้วางแชใ่นตูเ้ย็น

• อาหารทีค่ณุตอ้งการแชแ่ข็งตอ้งสด
และมคีณุภาพดี

• ตอ้งแบง่อาหารเป็นสว่นๆตามความ
ตอ้งการของครอบครัวในแตล่ะวนั 
หรอืในแตล่ะมือ้

• ตอ้งบรรจอุาหารในลกัษณะ
สญุญากาศ เพือ่ป้องกนัไมใ่หอ้าหาร
แหง้ แมว้า่จะเกบ็อาหารในระยะเวลา
สัน้

• วสัดทุีใ่ชเ้ป็นบรรจภุณัฑ ์ตอ้งทน
ตอ่การฉีกขาดและทนตอ่ความ
เย็น, ความชืน้, กลิน่, น�้ามนั และ
กรด และยงัตอ้งเป็นสญุญกาศ 
นอกจากนีบ้รรจภุณัฑต์อ้งปิดสนทิ 
และตอ้งเป็นวสัดทุีท่�ามาใหใ้ชง้าน
งา่ย เหมาะส�าหรับการแชแ่ข็งอาหา
รนานๆ (deep freeze)

• ตอ้งบรโิภคหรอืใชอ้าหารแชแ่ข็ง
ทนัทหีลงัจากอาหารนัน้ละลายและ
ไมค่วรน�ากลบัไปแชแ่ข็งอกี

• โปรดปฏบิตัติามค�าแนะน�าตอ่ไปนี้
เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ

     1. อยา่แชแ่ข็งอาหารปรมิาณมากใน
ครัง้เดยีว คณุภาพของอาหารจะถกูรักษา
ไวด้ทีีส่ดุเมือ่อาหารถกูแชแ่ข็งทกุสว่น
โดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้
     2. การใสอ่าหารทีอุ่น่ในชอ่งแชแ่ข็ง
ท�าใหร้ะบบท�าความเย็นท�างานตอ่เนือ่ง
ตลอดจนกระทัง่อาหารแข็งตวั
     3. ใสใ่จเป็นพเิศษทีจ่ะไมป่นอาหาร
ทีแ่ชแ่ข็งแลว้กบัอาหารสด

ค�าแนะน�าในการเก็บรกัษาอาหาร
แชแ่ข็ง
• ควรจัดเกบ็อาหารแชแ่ข็งเพือ่การคา้

ทีบ่รรจไุวแ้ลว้ตามค�าแนะน�าของผู ้
ผลติอาหารแชแ่ข็งส�าหรับชอ่งเก็บ
อาหารแชแ่ข็ง (4 ดาว)

• เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูผ้ลติอาหารแชแ่ข็ง
และผูจ้�าหน่ายอาหารจะไดรั้บความ
พงึพอใจสงูสดุควรค�านงึถงึสิง่ตอ่ไป
นี:้

     1. ใสบ่รรจภุณัฑอ์าหารชลงในชอ่ง
แชแ่ข็งโดยเร็วทีส่ดุหลงัจากซือ้
     2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีไ่ด ้
ตดิฉลากและลงวนัที่
     3. หา้มบรโิภคอาหารทีเ่กนิสิง่ทีก่�าา
หนดไวบ้นบรรจภุณัฑ ์ เชน่ “ใชโ้ดย”, 
“วนัทีค่วรบรโิภคกอ่น” เป็นตน้

การละลายน�า้แข็ง
ชอ่งแชแ่ข็งจะละลายน�้าแข็งไดโ้ดย
อตัโนมตัิ
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

การท�าน�้าแข็ง
(คุณลักษณะนี้เป็นตัวเลือกเสริม)
เติมน�้าในภาชนะท�าน�้าแข็งแล้วน�าไปวาง
ในช่องแช่แข็ง คุณจะได้น�้าแข็งภายใน 2 
ช่ังโมงโดยประมาณ
คณุสามารถน�าน�า้แข็งท่ีอยูใ่นภาชนะออก
ได้โดยน�าภาชนะน้ีออกจากช่องแช่แข็ง
แล้วบิดภาชนะ
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ระบบท�าน�้าแข็งด้วยถาดใส่น�้าแข็ง
แบบบิด
(คุณลักษณะนี้เป็นตัวเลือกเสริม)
• ถอดชอ่งใสน่�้าออกโดยหมนุไปทาง

ซา้ย
• เปิดฝาครอบชอ่งใสน่�้าโดยการหมนุ

และเตมิน�้าเขา้ชอ่งใสน่�้าถงึสว่นลา่ง
ของฝาปิดชอ่งใสน่�้า

• หลงัจากใสน่�้าแลว้ ใหว้างภาชนะที่
ต�าแหน่งตามทีแ่สดงในภาพ แลว้
ท�าใหอ้ยูใ่นต�าแหน่งทีต่อ้งการโดย
หมนุไปตามทศิทางลกูศร จากนัน้น�้า
จะเทลงไปทีร่างถาดน�้าแข็ง

• เมือ่น�้าแข็งกอ่ตวัขึน้ ใหห้มนุลกูบดิ
รางถาดน�้าแข็งไปตามทศิทางลกูศร
เพือ่ใหน้�้าแข็งตกลงไปทีล่ ิน้ชกัใส่
น�้าแข็ง

• เอากอ้นน�้าแข็งโดยการดงึลิน้ชกั
ออก

• ดงึหนา้ดา้นหนา้เขา้หาคณุ เพือ่
ลา้งรางถาดน�้าแข็ง แลว้วางลงบน
รางเลือ่นดา้นใน แลว้ดนัเขา้ไปที่
ต�าแหน่งของรางน�้าแข็งทีเ่ดมิ

• ดงึชดุท�าน�้าแข็งแบบบดิเขา้หาตวั
คณุ เพือ่ถอดอปุกรณ ์และวางลง
บนรางเลือ่นบนเพดาน แลว้ดนัไปที่
ต�าแหน่งทีเ่ดมิ

r 
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พัดลม
พัดลมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจ
ว่ามีการกระจายและการไหลเวียนของ
อากาศภายในห้องเย็นของคุณได้อย่าง
ทั่งถึง เวลาการท�างานของพัดลมอาจ
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
ของตู้เย็นของคุณ ในขณะที่พัดลมใช้
งานได้เฉพาะกับคอมเพรสเซอร์ในตู้เย็น
บางรุ่น ระบบควบคุมจะก�าหนดเวลาการ
ท�างานในตู้เย็นบางรุ่นตามความต้องการ
ในการท�าความเย็น

ช่องแช่เย็น (chiller)
(คุณลักษณะนี้เป็นตัวเลือกเสริม) 
ใช้ช่องนี้เพื่อเก็บอาหารส�าเร็จรูปซึ่ง
ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต�่ากว่า หรือเก็บ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่คุณบริโภคได้
ในระยะเวลาอันสั้น ช่องแช่เย็น chiller 
เป็นจุดที่เย็นที่สุดในตู้เย็นของคุณ ซึ่ง
คุณสามารถเก็บผลิตภัณฑ์จากนม, เนื้อ
สัตว์, ปลา และเนื้อจากสัตว์ปีกได้ ภาย
ใต้สภาวะการเก็บรักษาที่ดีเยี่ยม ผักและ
ผลไม้ไม่ควรเก็บไว้ในช่องนี้

ช่องเก็บอาหารเพื่อความสดและ
กรอบ (Crisper)
ช่องเก็บอาหารเพื่อความสดและกรอบ 
(Crisper) ของตู้เย็นรุ่นนี้ได้รับการ
ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรักษาความ
สดของผักโดยไม่สูญเสียความชื้น ด้วย
เหตุนี้การไหลเวียนของอากาศเย็น โดย
ทั่วไปแล้ว จะมีปริมาณที่หนาแน่นขึ้น
โดยรอบช่องเก็บอาหารนี้
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ค�าอธิบายและการท�าความสะอาด
ตัวกรองกลิ่น:
เป็นตัวเลือกเสริม *
ตัวกรองกลิ่นช่วยป้องกันกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ที่ก่อตัวขึ้นในตู้เย็นของคุณ ให้
คุณดึงฝาครอบที่ติดตั้งไว้ในตัวกรอง
กลิ่นลงจากส่วนหน้า แล้วถอดตามภาพ
ประกอบ ผึ่งตัวกรองไว้ใต้แสงแดดเป็น
เวลาหนึ่งวัน ตัวกรองจะได้สะอาดใน
ช่วงเวลานี้ จากนั้นติดตั้งตัวกรองกลับไป
ที่ต�าแหน่งเดิม แนะน�าให้คุณท�าความ
สะอาดตัวกรองกลิ่นปีละครั้ง
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การกลับทิศทางในการเปิดประตู

1

5

2

6

3

 4
 8

 7

11

12

�

1�
13

14

16

15

�1

�1

�2

�2

�3

�3

�4

�4

1

2

5

6

12

11

16

15



              26 |   TH

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 



    29 |   TH

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
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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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