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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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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  Your Refrigerator 

1. Freezer - compartment 
door shelf
2. Temperature setting button
3. Moving door shelf
4. Egg section
5. Bottle shelf
6. Adjustable feet
7. Crisper
8. Chiller compartment
9. Lock and key 

10. Bottle shelf
11. Fridge - compartment 
glass shelf
12. Fan
13. Freezer compartment shelf
14. Icebox / Ice-making 
compartment
15. Freezer compartment 
16. Fridge compartment 
*optional
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2  Important Safety Warnings
Please review the 
following information. 
Failure to observe this 
information may cause 
injuries or material 
damage. Otherwise, all 
warranty and reliability 
commitments will 
become invalid.
Original spare parts will 
be provided for 10 years, 
following the product 
purchasing date.
Intended use

A

WARNING: 
Keep ventilation 
openings, in 
the appliance 
enclosure or 
in the built-in 
structure, clear of 
obstruction.

A

WARNING: 

Do not use 
mechanical devices 
or other means 
to accelerate the 
defrostingprocess, 
other than those 
recommended by 
the manufacturer.

A
WARNING: 
Do not damage the 
refrigerant circuit.

A

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

This appliance is intended 
to be used in household 
and similar applications 
such as
– staff kitchen areas in 
shops, offices and other 
working environments;
– farm houses and by 
clients in hotels, motels 
and other residential type 
environments;
– bed and breakfast type 
environments;
– catering and similar 

non-retail applications.
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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. 

•	 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.
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•	 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 

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 
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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.

•	 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, 
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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.

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

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

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

•	 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;



EN9

•	 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.

•	 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.



EN10

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

refrigerator open for a long time.

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

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

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

•	 Pay attention to keep your food in 
closed containers.

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

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

457 6

8

9

1 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.



EN18

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... -18°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 
-18°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 foodstuff that you want to freeze 
must be fresh and in good quality.

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

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

•	 Materials to be used for 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, 
fish, ice cream, 
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! 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, odor, 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.
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 figure 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.



EN22

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 products, meat, fish and 
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 
is intensified around the crisper in 
general.
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Description and cleaning of 
odour filter: 
optional*
Odour filter prevents unpleasant odour 
build-up in your refrigerator. Pull the 
cover into which the odour 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.
Odour filter must be cleaned once in 
a year.
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Reversing the doors
This feature is optional
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temperature to a warmer degree and check.
Food kept in the fridge compartment drawers is frozen.

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

Temperature in the fridge or freezer is very high.



EN28

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

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

•	 Door is ajar. >>>Close the door completely.
•	 The refrigerator is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

doors frequently. Close them if they are open.
•	 Door is ajar. >>>Close the door completely.
Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors.

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

Bad odour inside the refrigerator.
•	 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.
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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 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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โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อน
เรียน ท่านลูกค้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความพึงพอใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา
ซึ่งได้รับการผลิตในโรงงานอันทันสมัยและได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีที่เข้มงวด
มากที่สุด
ดังนั้น กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บไว้ใช้ในการ
อ้างอิง
หากท่านส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่น โปรดให้คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ไปด้วย
คู่มือผู้ใช้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
• อ่านคูม่อืก่อนทีจ่ะตดิตัง้และใช้งานผลติภณัฑ์
• โปรดแน่ใจว่าท่านได้อ่านค�าแนะน�าด้านความปลอดภยั
• เกบ็คูม่อืนีไ้ว้ในทีท่ีห่ยบิใช้ได้ง่ายเมือ่ต้องการใช้ในครัง้ต่อไป 
• อ่านเอกสารอืน่ๆ ทีใ่ห้มากบัผลติภณัฑ์
โปรดทราบว่า คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ยังสามารถใช้กับรุ่นอื่นๆ ได้อีกด้วย ความแตกต่างระหว่าง
รุ่นจะระบุไว้ในคู่มือ
ค�าอธิบายสัญลักษณ์
ในคู่มือเล่มนี้ จะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:
Cข้อมลูส�าคญัหรอืค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์
Aค�าเตอืนถงึสภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติและทรพัย์สนิ
Bค�าเตอืนเกีย่วกบัแรงดนัไฟฟ้า
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ภาพที่ใช้ในคู่มือให้ค�าแนะน�าเล่มนี้เป็นภาพเค้าร่าง และอาจไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของ
ท่าน หากชิ้นส่วนที่แสดงไม่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อมา แสดงว่าชิ้นส่วนดังกล่าวเป็น
ของรุ่นอื่น

1  ตู้เย็นของท่าน 

1. ช่องแช่แข็ง- ชั้นใส่ของที่
ประตู 
2. ปุ่มตั้งอุณหภูมิ 
3. ชั้นใส่ของที่ประตู 
4. ช่องเก็บไข่ 
5. ชั้นวางขวด 
6. ขาตั้งแบบปรับได้ 
7. ช่องเก็บผักผลไม้ 
8. ช่องแช่เย็น 

9. ตัวล็อคและกุญแจ 
10. ชั้นวางขวด
11. ตู้เย็น - ชั้นกระจก
12. พัดลม
13. ชั้นวางในช่องแช่แข็ง
14. ช่องใส่น�้าแข็ง / ช่องท�า
น�้าแข็ง
15. ช่องแช่แข็ง 
16. ส่วนของตู้เย็น 
*อุปกรณ์เสริม
 

15

16

*1

*2
*3

4

6 6

*7

*8

*9

*14

*13*14

*9

*10

11

12

12

*5
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2  ค�าเตือนด้านความปลอดภัยที่ส�าคัญ
โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ การ
ละเลยต่อข้อมูลนี้อาจท�าให้
ได้รับบาดเจ็บหรือสิ่งของ
เสียหายได้ และยังท�าให้
ความน่าเชื่อถือและการรับ
ประกันเป็นโมฆะ อายุการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์จะ
อยู่ที่ 10 ปี ในระยะเวลาดัง
กล่าว อะไหล่ของแท้จะมีให้
บริการเพื่อให้สามารถใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
ลักษณะการใช้งาน 
ผลติภณัฑ์นีอ้อกแบบมาให้
ใช้ 
• ในอาคารและในพืน้ทีปิ่ด 

เช่น บ้าน 
• ในสภาพแวดล้อมการ

ท�างานแบบปิด เช่น ร้านค้า
และส�านกังาน 

• ในบรเิวณทีพ่กัอาศยัแบบ
ปิด เช่น บ้านพกั โรงแรม 
หอพกั 

• ไม่ควรใช้ในทีก่ลางแจ้ง
 ความปลอดภัยทั่วไป 
• เมือ่ท่านต้องการก�าจดั/ทิง้

ผลติภณัฑ์นี ้เราขอแนะน�า
ให้ท่านปรกึษาศนูย์บรกิาร
ทีไ่ด้รบัการรบัรองเพือ่รบั
ทราบข้อมลูทีจ่�าเป็นและ
หน่วยรบัรอง 

• ท่านสามารถสอบถาม
ทกุข้อสงสยัและปัญหาที่
เกีย่วข้องกบัตูเ้ยน็ได้จาก
ศนูย์บรกิารทีไ่ด้รบัการ

รบัรอง ไม่ควรให้ใครกต็าม
เข้ามายุง่เกีย่วกบัตูเ้ยน็
โดยทีย่งัไม่ได้แจ้งศนูย์
บรกิารทีไ่ด้รบัการรบัรอง 

• ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่ช่ีอง
แช่แขง็ ห้ามรบัประทาน
ไอศกรมีโคนและก้อนน�า้
แขง็ทนัททีีเ่อาออกจาก
ช่องแช่แขง็ (เพราะอาจ
ท�าให้น�า้แขง็กดัปากของ
ท่านได้) 

• ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่ช่ีอง
แช่แขง็ ห้ามน�าขวดและ
กระป๋องเครือ่งดืม่แช่ใน
ช่องแช่แขง็ เพราะขวดหรอื
กระป๋องอาจระเบดิได้ 

• ห้ามใช้มอืสมัผสักบัอาหาร
แช่แขง็ เนือ่งจากอาจ
ท�าให้อาหารตดิมอื

• ถอดปลัก๊ตูเ้ยน็ออกก่อน
ท�าความสะอาดหรอืละลาย
น�า้แขง็ 

• ไม่ควรใช้ไอน�า้และเครือ่ง
ท�าความสะอาดไอน�า้ใน
การท�าความสะอาดและ
ละลายน�า้แขง็ในตูเ้ยน็ 
เนือ่งจากไอน�า้อาจสมัผสั
กบัส่วนทีเ่ป็นไฟฟ้า ท�าให้
เกดิการลดัวงจรหรอืไฟ
ชอ็ตได้ 

• ห้ามใช้ชิน้ส่วนของตูเ้ยน็ 
เช่น ประต ูเป็นทีร่องรบั
หรอืเป็นทีเ่หยยีบ 
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• ห้ามใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าในตู้
เยน็ 

• ห้ามเจาะหรอืตดัชิน้ส่วนที่
มนี�า้ยาท�าความเยน็ไหล
ผ่าน น�า้ยาท�าความเยน็ที่
พุง่ออกมาเมือ่มกีารเจาะที่
ท่อก๊าซของตวัท�าระเหย 
ท่อเสรมิ หรอืผวิตูเ้ยน็ อาจ
ท�าให้เกดิการระคายเคอืง
ทีผ่วิหนงัและบาดเจบ็ที่
ดวงตา

• ห้ามให้ช่องระบายอากาศ
ของตูเ้ยน็มสีิง่ปิดคลมุหรอื
ปิดกัน้ 

• ต้องให้ผูท้ีผ่่านการรบัรอง
เป็นผูซ่้อมแซมอปุกรณ์
ไฟฟ้าเท่านัน้ การซ่อมแซม
โดยผูท้ีไ่ม่มทีกัษะจะท�าให้
เกดิความเสีย่งต่อผูใ้ช้งาน 

• ในกรณทีีเ่ครือ่งมอีาการผดิ
ปกตหิรอือยูใ่นระหว่างการ
บ�ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซม 
ให้ตดักระแสไฟหลกัของ
ตูเ้ยน็โดยการปิดฟิวส์ที่
เกีย่วข้อง  หรอืถอดปลัก๊ตู้
เยน็ออก

• ห้ามดงึทีส่ายไฟขณะถอด
ปลัก๊ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้วางเครือ่งดืม่ทีผ่สม
แอลกอฮอล์ในอตัราสงู
อย่างเหมาะสมโดยปิดฝา
และวางตัง้ตรง 

• ห้ามเกบ็กระป๋องสเปรย์ทีม่ี
สารไวไฟและระเบดิได้ใน
ตูเ้ยน็ 

• ห้ามใช้เครือ่งมอืหรอือปุก
รณ์ใดๆ มาเร่งขัน้ตอนการ
ละลายน�า้แขง็ นอกเหนอื
จากทีผู่ผ้ลติแนะน�า 

• ผลติภณัฑ์นีไ้ม่ได้ออกแบบ
มาให้ผูท้ีม่คีวามผดิปกติ
ทางร่างกาย การรบัความ
รูส้กึ หรอืจติใจ ใช้งาน 
หรอืผูท้ีไ่ม่รูว้ธิกีารใช้งาน 
(รวมถงึเดก็ๆ) เว้นแต่มผีู้
ทีส่ามารถรบัผดิชอบต่อ
ความปลอดภยัของพวก
เขาเหล่านัน้ หรอืมผีูค้อย
แนะน�าการใช้ผลติภณัฑ์อยู่
ด้วย 

• ห้ามใช้งานตูเ้ยน็ทีช่�ารดุ 
โปรดปรกึษาเจ้าหน้าทีข่อง
ศนูย์บรกิารหากมข้ีอสงสยั 

• ความปลอดภยัด้านไฟฟ้า
ของตูเ้ยน็จะรบัประกนัได้ก็
ต่อเมือ่ระบบสายดนิภายใน
บ้านของท่านตรงตาม
มาตรฐาน 

• การให้ผลติภณัฑ์โดนฝน 
หมิะ แสงแดด และลมนัน้
เป็นอนัตรายในแง่ความ
ปลอดภยัด้านไฟฟ้า 

• โปรดตดิต่อศนูย์บรกิารที่
ได้รบัการรบัรองเมือ่สายไฟ
ช�ารดุเพือ่ป้องกนัอนัตราย

• ห้ามเสยีบปลัก๊ไฟตูเ้ยน็เข้า
กบัเต้ารบัทีผ่นงัในระหว่าง



TH6

การตดิตัง้ มฉิะนัน้แล้ว อาจ
มคีวามเสีย่งถงึชวีติหรอื
บาดเจบ็สาหสั 

• ตูเ้ยน็นีม้จีดุประสงค์เพือ่ใช้
เกบ็อาหารเท่านัน้ ห้ามใช้
ในวตัถปุระสงค์อืน่ 

• ป้ายข้อมลูจ�าเพาะทาง
เทคนคิจะตดิอยูท่ีผ่นงัด้าน
ซ้ายในตูเ้ยน็ 

• ห้ามเชือ่มต่อตูเ้ยน็เข้ากบั
ระบบประหยดัไฟ เพราะ
อาจท�าให้ตูเ้ยน็ได้รบัความ
เสยีหาย 

• ไม่ควรใช้เครือ่งมอืทีเ่กีย่ว
กบัการมองเหน็ต่างๆ เช่น 
แว่นขยาย จ้องมองทีไ่ฟ
สนี�า้เงนิ 

• ส�าหรบัตูเ้ยน็ทีต้่องควบคมุ
การใช้งานเอง ให้รออย่าง
น้อย 5 นาทจีงึค่อยเริม่ต้น
ใช้งานตูเ้ยน็หลงัจากไฟดบั 

• ควรส่งมอบคูม่อืการใช้งาน
เล่มนีแ้ก่เจ้าของคนใหม่
เมือ่มกีารส่งต่อผลติภณัฑ์
ให้กบัผูอ้ืน่

• ระวงัอย่าให้สายไฟช�ารดุ
ระหว่างการขนส่งตูเ้ยน็ 
สายไฟทีค่ดงออาจท�าให้
เกดิไฟไหม้ได้ ห้ามวาง
ของหนกัทบัสายไฟ ขณะ
เสยีบปลัก๊ไฟห้ามสมัผสั
ปลัก๊โดยทีม่อืเปียก 

• ห้ามเสยีบปลัก๊ไฟตูเ้ยน็
หากเต้ารบัทีผ่นงัหลวม 

• ไม่ควรฉดีน�า้ทีด้่านในหรอื

ด้านนอกของตวัผลติภณัฑ์
เพือ่ความปลอดภยั 

• ห้ามฉดีสารทีม่ส่ีวนผสม
ของก๊าซไวไฟ เช่น ก๊าซ
โพรเพน ใกล้กบัตูเ้ยน็เพือ่
ไม่ให้เกดิไฟไหม้หรอืการ
ระเบดิ 

• หามวางภาชนะทีบ่รรจนุ�า้
ไว้เหนอืตูเ้ยน็ เพราะหาก
น�า้หกอาจท�าให้เกดิไฟ
ชอ็ตหรอืไฟไหม้ได้ 

• อย่าใส่อาหารในตูเ้ยน็จน
แน่นเกนิไป หากใส่แน่น
เกนิไป อาหารอาจหล่นลง
มาเมือ่เปิดประต ูท�าให้ท่าน
ได้รบับาดเจบ็และท�าความ
เสยีหายให้กบัตูเ้ยน็ 

• ห้ามวางสิง่ของไว้เหนอืตู้
เยน็ มฉิะนัน้แล้ว สิง่ของ
อาจหล่นลงมาขณะทีเ่ปิด
หรอืปิดประตตููเ้ยน็ 

• ไม่ควรใส่สิง่ของทีต้่องมี
การควบคมุอณุหภมูใิห้
คงที ่เช่น วคัซนี ยาทีไ่ว
ต่อความร้อน และเครือ่งมอื
วทิยาศาสตร์ เป็นต้น 

• หากไม่ใช้ตูเ้ยน็เป็นเวลา
นาน ควรถอดปลัก๊ตูเ้ยน็ 
หากสายไฟมปัีญหาอาจ
ท�าให้เกดิไฟไหม้ได้ 

• ควรท�าความสะอาดขาปลัก๊
เป็นประจ�าด้วยผ้าแห้ง มิ
ฉะนัน้อาจเกดิไฟไหม้ได้ 

• ตูเ้ยน็อาจเลือ่นไปมา หาก
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ไม่ได้ยดึขาปรบัตัง้ให้มัน่คง
บนพืน้ การยดึขาปรบัตัง้ให้
มัน่คงบนพืน้จะช่วยให้ตูเ้ยน็
ไม่เลือ่น 

• ขณะขนย้ายตูเ้ยน็ ห้ามจบั
ทีม่อืจบัประต ูเนือ่งจากอาจ
ท�าให้แตกหกัเสยีหายได้ 

• เมือ่ท่านต้องวางผลติภณัฑ์
นีใ้กล้กบัตูเ้ยน็หรอืตูแ้ช่แขง็
อกีเครือ่ง ควรเว้นระยะห่าง
ระหว่างตูอ้ย่างน้อย 8 ซม. 
เพราะ ผนงัด้านข้างทีต่ดิกนั
อาจเกดิความชืน้ได้ 

• ห้ามใช้ผลติภณัฑ์หากส่วน
ทีม่แีผงไฟ (ฝาครอบกล่อง
แผงไฟ) (1) ทีด้่านบนหรอื
ด้านหลงัของผลติภณัฑ์ 
เปิดอยู่

1

1

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีช่อง
จ่ายน�้า 
• แรงดนัช่องใส่น�า้เยน็จะ

ต้องไม่เกนิ 90 psi (6.2 
บาร์) หากแรงดนัน�า้เกนิ 80 
psi (5.5 บาร์) ให้ใช้วาล์ว
จ�ากดัแรงดนัในระบบน�า้
หลกัของท่าน หากท่านไม่
ทราบวธิกีารตรวจสอบแรง
ดนัน�า้ โปรดสอบถามจาก
ช่างประปา 

• หากมคีวามเสีย่งว่าจะเกดิ
ค้อนน�า้ (Water hammer) 
ในการตดิตัง้ โปรดใช้
อปุกรณ์ป้องกนัค้อนน�า้
ในการตดิตัง้เสมอ กรณุา
ปรกึษากบัช่างประปาหาก
ท่านไม่แน่ใจว่าจะมค้ีอนน�า้
เกดิขึน้ในการตดิตัง้หรอืไม่ 

• ห้ามตดิตัง้กบัท่อน�า้ร้อน 
โปรดค�านงึถงึความเสีย่ง
ทีท่่อจะกลายเป็นน�า้แขง็ 
อณุหภมูขิองน�า้ควรอยู่
ในช่วง 33°F (0.6°C) ถงึ 
100°F (38°C)

• ใช้กบัน�า้ทีด่ืม่ได้เท่านัน้ 
ความปลอดภัยส�าหรับเด็ก 
• หากประตมูตีวัลอ็ค ให้เกบ็

กญุแจให้พ้นจากมอืเดก็ 
• ต้องคอยดแูลเดก็ๆ ไม่ให้

เข้ามาเล่นตูเ้ยน็ 



TH8

การปฏิบัติตามระเบียบ WEEE และ
การก�าจัดผลิตภัณฑ์ขยะ: 

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของระเบียบ WEEE ใน
สหภาพยุโรป (2012/19/EU) 
ผลิตภัณฑ์นี้ได้ติดฉลากแยก
ประเภทขยะผลิตภัณฑ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(WEEE)
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตด้วยชิ้นส่วน
และวัสดุคุณภาพสูงซึ่งสามารถน�ากลับ
มาใช้ใหม่ และเหมาะแก่การรีไซเคิล ดัง
นั้น ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกับ
ขยะทั่วไปเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน โปรด
น�าไปที่จุดรับขยะรีไซเคิลส�าหรับอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดปรึกษาเจ้า
หน้าที่ในพื้นที่เพื่อรับทราบเกี่ยวกับจุดรับ
ขยะที่ใกล้ที่สุด ร่วมด้วยช่วยกันปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดย
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กๆ โปรดตัดสายไฟและ
ท�าลายกลไกล็อคประตูเพื่อไม่ให้อุปกรณ์
ท�างานก่อนที่จะทิ้งผลิตภัณฑ์
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ได้รับการ
ผลิตจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ห้ามทิ้ง
บรรจุภัณฑ์ในลักษณะเดียวกับขยะในบ้าน
หรือขยะทั่วไป โปรดน�าไปที่จุดรับบรรจุ
ภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก�าหนดไว้ 
โปรดอย่าลืม... 
วัสดุรีไซเคิลนั้นเป็นสิ่งส�าคัญต่อธรรมชาติ
และทรัพยากรในชาติของเรา 
หากท่านต้องการร่วมประเมินบรรจุภัณฑ์ 
ท่านสามารถปรึกษากับองค์กรด้านสิ่ง
แวดล้อมหรือเทศบาลของท่านได้ 

ค�าเตือน HC 
ถ้าระบบท�าความเย็นของผลิตภัณฑ์ใช้
น�้ายา R600a: 
ก๊าซนี้เป็นสารไวไฟ ดังนั้น จึงต้องระวัง
ไม่ท�าให้ระบบท�าความเย็นและท่อได้
รับความเสียหายระหว่างการใช้งานและ
การขนส่ง ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
ให้น�าผลิตภัณฑ์ออกห่างจากแหล่งก�าเนิด
ไฟที่อาจท�าให้ผลิตภัณฑ์ติดไฟได้ และ
พยายามให้ห้องที่วางตู้เย็นมีอากาศถ่ายเท  
ถ้าระบบท�าความเย็นของผลิตภัณฑ์ใช้
น�้ายา R134a ท่านไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจค�า
เตือนนี้  
ประเภทของก๊าซที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้จะระบุ
อยู่ที่ฉลากซึ่งอยู่ตรงผนังด้านซ้ายในตู้เย็น 
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ในกองไฟ

สิ่งที่ควรท�าเพื่อการประหยัด
พลังงาน 
• ไม่ควรเปิดประตตููเ้ยน็ทิง้ไว้นานๆ 
• ไม่ควรใส่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ร้อนๆ ไว้

ในตูเ้ยน็ 
• อย่าใส่อาหารในตูเ้ยน็จนแน่นเกนิไปจน

ขดัขวางการถ่ายเทอากาศภายในตูเ้ยน็ 
• ไม่ควรตัง้ตูเ้ยน็ไว้ในทีท่ีแ่ดดส่องโดยตรง 

หรอืใกล้กบัอปุกรณ์ทีแ่ผ่ความร้อน เช่น 
เตาอบ เครือ่งล้างจาน หม้อน�า้ เป็นต้น 
ให้ตูเ้ยน็อยูห่่างจากแหล่งความร้อนอย่าง
น้อย 30 ซม. และห่างจากเตาอบไฟฟ้า
อย่างน้อย 5 ซม. 

• ควรเกบ็อาหารในภาชนะทีม่ฝีาปิด 
• ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่ช่ีองแช่แขง็ ท่าน

สามารถเกบ็อาหารได้เตม็ความจใุนช่อง
แช่แขง็เมือ่น�าชัน้วางหรอืลิน้ชกัออก
จากช่องแช่แขง็ อตัราการใช้พลงังานที่
ระบไุว้ส�าหรบัตูเ้ยน็จะก�าหนดจากการน�า
ชัน้วางหรอืลิน้ชกัในช่องแช่แขง็ออก
และมกีารบรรจขุองเตม็อตัรา การใช้ชัน้
วางหรอืลิน้ชกัตามรปูร่างและขนาดของ
อาหารทีน่�ามาแช่แขง็นัน้ไม่เป็นอนัตราย
แต่อย่างใด 

• การละลายอาหารแช่แขง็ในตูเ้ยน็จะช่วย
ประหยดัพลงังานและถนอมคณุภาพของ
อาหาร
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3  การติดตั้ง

B  ในกรณทีีไ่ม่ปฏบิตัติามข้อมลูในคูม่อืผู้
ใช้ ผูผ้ลติจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยี
หายใดๆ

จุดที่ควรค�านึงถึงขณะขนย้ายตู้เย็น 
1. ต้องถอดปลั๊กตู้เย็น ก่อนการขน

ย้ายตู้เย็น จะต้องไม่มีสิ่งของใดๆ ในตู้เย็น
และต้องท�าความสะอาดเสียก่อน 

2. ก่อนที่จะบรรจุตู้เย็นลงในกล่อง 
โปรดมั่นใจว่า ชั้นวาง อุปกรณ์ต่างๆ ช่อง
เก็บผัก ผลไม้ ฯลฯ ในตู้เย็นจะต้องยึดไว้
ด้วยเทปกาว และยึดให้แน่นเพื่อไม่ให้
กระแทก ต้องมีการพันกล่องบรรจุตู้เย็น
ด้วยเทปหนาหรือเชือกที่แข็งแรง และ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการขนย้ายอย่าง
เคร่งครัด 

3. ควรเก็บกล่องบรรจุเดิมและโฟมไว้
เพื่อใช้ในการขนย้ายครั้งต่อไป  
ก่อนที่จะเริ่มใช้ตู้เย็น 
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนเริ่มใช้ตู้เย็น: 

1. ท�าความสะอาดด้านในตู้เย็นตาม
ที่แนะน�าไว้ในหัวข้อ "การบ�ารุงรักษาและ
ท�าความสะอาด"  

2. เสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้ารับที่ผนัง 
เมื่อประตูตู้เย็นเปิด ไฟในตู้เย็นจะสว่างขึ้น 

3. เมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มท�างาน 
จะมีเสียงดัง ของเหลวและก๊าซที่อยู่
ภายในตู้เย็นอาจท�าให้เสียงดังขึ้น แม้ว่า
คอมเพรสเซอร์จะไม่ท�างานก็ตาม ทั้งนี้
เป็นการท�างานปกติ

4. ขอบด้านหน้าและด้านข้างของตู้
เย็นจะอุ่น ซึ่งเป็นสิ่งปกติ พื้นที่บริเวณนี้
ออกแบบมาให้มีความอุ่นเพื่อป้องกันการ
เกิดหยดน�้า
การต่อระบบไฟฟ้า 
ต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสายดินซึ่งมีฟิวส์ที่มี
ขนาดที่เหมาะสมปกป้องอยู่ 
ข้อส�าคัญ:
การต่อระบบไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของประเทศนั้นๆ

• ปลัก๊ไฟต้องอยูใ่นทีท่ีใ่ช้งานสะดวกหลงั
จากตดิตัง้แล้ว 

• ความปลอดภยัด้านไฟฟ้าของตูเ้ยน็จะรบั
ประกนัได้กต่็อเมือ่ระบบสายดนิภายใน
บ้านของท่านตรงตามมาตรฐาน 

• ค่าแรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบอุยูบ่นฉลากในตู้
เยน็ด้านซ้ายควรเท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าจาก
เครอืข่ายของท่าน

• ห้ามใช้สายไฟต่อและปลัก๊สามตา
B สายไฟทีช่�ารดุจะต้องท�าการเปลีย่นโดย

ช่างไฟฟ้าผูเ้ชีย่วชาญ
B ห้ามใช้ตูเ้ยน็จนกว่าจะได้รบัการซ่อมแซม 

เพราะอาจท�าให้เกดิไฟชอ็ตได้
การก�าจัดบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก เก็บ
บรรจุภัณฑ์ให้พ้นจากมือเด็ก หรือทิ้งโดย
การคัดแยกตามค�าแนะน�าในการคัดแยก
ขยะที่ก�าหนดโดยเทศบาล ห้ามทิ้งร่วม
กับขยะปกติ แต่ควรทิ้งในจุดที่เทศบาล
ก�าหนดส�าหรับบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ 
บรรจุภัณฑ์ของตู้เย็นผลิตจากวัสดุที่
สามารถรีไซเคิลได้ 
การก�าจัดตู้เย็นเก่า 
ก�าจัดตู้เย็นเก่าโดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 
• ท่านอาจปรกึษาตวัแทนจ�าหน่ายทีไ่ด้

รบัการรบัรองหรอืศนูย์รวบรวมขยะของ
เทศบาลเกีย่วกบัการก�าจดัตูเ้ยน็ 

ก่อนก�าจัดตู้เย็น ควรตัดปลั๊กไฟ และหากมี
ตัวล็อคที่ประตู ควรท�าให้ตัวล็อคใช้การไม่
ได้เพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็ก 
การจัดวางและการติดตั้ง 
A หากประตูห้องที่จะวางตู้เย็นมีความ
กว้างไม่เพียงพอที่จะน�าตู้เย็นผ่านเข้าไป 
โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง
เพื่อถอดประตูตู้เย็นออกและสามารถ
ตะแคงผ่านประตูห้องเข้าไปได้
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1. ติดตั้งตู้เย็นในที่ที่สะดวกแก่การใช้
งาน 

2. ติดตั้งตู้เย็นให้ห่างจากแหล่งความ
ร้อน ความชื้น และแดดส่องโดยตรง 

3. ต้องมีอากาศระบายถ่ายเทรอบๆ 
ตู้เย็นเพื่อให้ตู้เย็นท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากติดตั้งตู้เย็นในช่องผนัง 
จะต้องเว้นระยะห่างจากเพดานและผนัง
อย่างน้อย 5 ซม. ห้ามวางตู้เย็นบนวัสดุ 
เช่น ผ้าหรือพรม 

4. วางตู้เย็นบนพื้นที่เสมอกันเพื่อ
ป้องกันการสั่น
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การปรับขาตั้ง 
หากตู้เย็นไม่สมดุล 
ท่านสามารถปรับความสมดุลของตู้เย็นได้
โดยการปรับที่ขาด้านหน้าของตู้เย็นตาม
ภาพประกอบ มุมด้านที่มีขาจะต�่าลงเมื่อ
หมุนตามทิศทางลูกศรสีด�า และจะยกสูง
ขึ้นเมื่อหมุนในทิศตรงข้าม ควรมีผู้ช่วยใน
การยกตู้เย็นขึ้นเล็กน้อย

การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง  
การเปลี่ยนหลอดไฟ/LED ที่ใช้ในตู้เย็น 
โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง 
หลอดไฟที่ใช้ในตู้เย็นนี้ไม่เหมาะในการ
ให้แสงสว่างภายในบ้าน วัตถุประสงค์ของ
หลอดไฟชนิดนี้คือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
วางอาหารในตู้เย็น/ช่องแช่แข็งได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย หลอดไฟที่ใช้ในตู้
เย็นจะต้องทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ได้ เช่น อุณหภูมิต�่ากว่า -20°C
(เฉพาะตู้แช่แข็งแบบแนวนอนและแนวตั้ง)

สัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็น
ค้างไว้ 
(คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริม) 
สัญญาณเสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อเปิดประตู
ตู้เย็นค้างไว้อย่างน้อย 1 นาที สัญญาณ
เตือนจะหยุดเมื่อปิดประตูหรือมีการกดปุ่ม
ใดๆ (หากมี)
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4  การเตรียมการ
• ตูเ้ยน็/ช่องแช่แขง็ควรตดิตัง้ให้อยูห่่าง

จากแหล่งความร้อน เช่น เตาแก๊ส เตา
อบ ฮตีเตอร์ส่วนกลาง และเตาไฟ อย่าง
น้อย 30 ซม. และห่างจากเตาอบไฟฟ้า
อย่างน้อย 5 ซม. และไม่ควรวางในทีท่ี่
แดดส่องโดยตรง 

• โปรดท�าความสะอาดด้านในของตูเ้ยน็/
ช่องแช่แขง็ให้เรยีบร้อย 

• หากวางตูเ้ยน็ 2 เครือ่งตดิกนั ควรเว้น
ระยะห่างระหว่างกนัอย่างน้อย 2 ซม. 

• เมือ่ใช้ตูเ้ยน็/ช่องแช่แขง็ในครัง้แรก 
โปรดปฏบิตัติามค�าแนะน�าต่อไปนีใ้นช่วง 
6 ชัว่โมงแรก 

1. ไม่ควรเปิดประตตููเ้ยน็บ่อยๆ 
2. ห้ามใส่สิง่ของใดๆ ในตูเ้ยน็ 
3. ห้ามถอดปลัก๊ตูเ้ยน็/ช่องแช่แขง็ หาก

ไฟดบัโดยทีเ่หนอืความควบคมุของท่าน 
โปรดอ่านค�าเตอืนในหวัข้อ “ข้อแนะน�า
ในการแก้ปัญหา” 

• ตะกร้า/ลิน้ชกัทีใ่ห้มาในช่องแช่เยน็จะ
ช่วยให้ใช้พลงังานน้อยลง และช่วยให้
สภาวะการจดัเกบ็ดขีึน้ 

• อาหารทีส่มัผสักบัเซนเซอร์วดัอณุหภมูิ
ในช่องแช่แขง็อาจท�าให้เครือ่งใช้
พลงังานมากขึน้ ดงันัน้ จงึควรหลกีเลีย่ง
การสมัผสักบัเซนเซอร์ 

• ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รบัการออกแบบให้ท�างาน
ทีอ่ณุหภมูภิายนอกได้ถงึ 43 °C (90 
SDgrF) แม้ว่าอณุหภมูภิายนอกจะลด
ต�า่ถงึ -15 °C อาหารแช่แขง็ในช่องแช่
แขง็กจ็ะไม่ละลายเนือ่งจากเราใช้ระบบ
ควบคมุอณุหภมูด้ิวยอเิลก็ทรอนกิส์แบบ
ล�า้หน้า ในการตดิตัง้ครัง้แรก ไม่ควรตดิ
ตัง้ผลติภณัฑ์นีใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูภิายนอก
ต�า่ เนือ่งจากช่องแช่แขง็จะไม่สามารถ
ลดอณุหภมูไิปทีอ่ณุหภมูกิารท�างาน
มาตรฐาน เมือ่เครือ่งท�างานต่อเนือ่ง
ดแีล้ว ท่านสามารถย้ายผลติภณัฑ์ไป
ทีอ่ืน่ได้ หลงัจากนัน้ ท่านสามารถวาง
ผลติภณัฑ์ไว้ในทีจ่อดรถหรอืห้องทีไ่ม่มี
เครือ่งท�าความร้อนโดยไม่ต้องกงัวลว่า
จะท�าให้อาหารแช่แขง็เน่าเสยี อย่างไร

กต็าม อณุหภมูทิีต่�า่ดงัทีร่ะบขุ้างต้นอาจ
ท�าให้อาหารในตูเ้ยน็กลายเป็นน�า้แขง็ 
ดงันัน้ควรบรโิภคอาหารในตูเ้ยน็ตาม
วธิกีารทีค่วบคมุตามความจ�าเป็น เมือ่
อณุหภมูภิายนอกเป็นปกต ิท่านอาจ
เปลีย่นการตัง้ค่าปุม่ตามต้องการ 

• หากอณุหภมูภิายนอกต�า่กว่า 0°C 
อาหารในตูเ้ยน็จะเป็นน�า้แขง็ ดงันัน้ เรา
ขอแนะน�าไม่ให้ใช้ตูเ้ยน็ในอณุหภมูทิีต่�า่
มาก ท่านอาจใช้ช่องแช่แขง็ต่อได้ตาม
ปกติ 

• ในบางรุน่ แผงเครือ่งมอืจะปิดโดย
อตัโนมตัหิลงัจากปิดประต ู5 นาท ีและ
จะท�างานอกีครัง้เมือ่เปิดประตหูรอืกด
ปุม่ใดๆ 

• อาจมหียดน�า้เกาะทีป่ระต/ูชัน้วางและ
ภาชนะทีท่�าจากแก้ว เนือ่งจากอณุหภมูิ
เปลีย่นแปลงจากการเปิด/ปิดประตตููเ้ยน็
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แผงไฟแสดงสถานะ 
แผงไฟแสดงสถานะอาจแตกต่างออกไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ 
ฟังก์ชันภาพ-เสียงบนแผงไฟแสดงสถานะจะอ�านวยความสะดวกในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์

5   การใช้ตู้เย็น

457 6

8

9

1 2 3

1. ไฟแสดงสถานะช่องแช่แขง็ 
2. ไฟแสดงสถานะข้อผดิพลาด 
3. ไฟแสดงอณุหภมูิ 
4. ปุม่ฟังก์ชนัพกัการท�างาน 
5. ปุม่ตัง้อณุหภมูิ 
6. ปุม่เลอืกช่อง 
7. ไฟแสดงสถานะในตูเ้ยน็
8. ไฟแสดงโหมดประหยดัพลงังาน 
9. ไฟแสดงการพกัการท�างาน 

*อุปกรณ์เสริม

รูปภาพต่างๆ ที่แสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นรูปภาพแบบแผนผังและอาจจะไม่ตรงกับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องพอดี ถ้าชิ้นส่วนใดไม่ได้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่คุณท�าการ
ซื้อมา แสดงว่าช้น่สวนนั้นจะมีส�าหรับรุ่นอื่นๆ ได้
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1. ไฟแสดงสถานะช่องแช่แข็ง 
ไฟแสดงสถานะช่องแช่แข็งจะสว่างขึ้น
ขณะตั้งอุณหภูมิในช่องแช่แข็ง 
2. ไฟแสดงสถานะข้อผิดพลาด
หากตู้เย็นมีความเย็นไม่เพียงพอ หรือใน
กรณีที่เซนเซอร์ท�างานผิดปกติ ไฟแสดงนี้
จะท�างาน ขณะที่ไฟแสดงนี้ท�างาน “E” จะ
แสดงขึ้นบนไฟแสดงอุณหภูมิของช่องแช่
แข็ง และมีตัวเลข “1,2,3...” แสดงขึ้นบน
ไฟแสดงอุณหภูมิของตู้เย็น ตัวเลขเหล่า
นี้จะแจ้งให้ช่างซ่อมบ�ารุงทราบถึงข้อผิด
พลาด 
3. ไฟแสดงอุณหภูมิ
แสดงอุณหภูมิของช่องแช่แข็งและตู้เย็น 
4. ปุ่มฟังก์ชันพักการท�างาน
กดปุ่มพักการท�างานค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อ
เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ เมื่อฟังก์ชันพักการ
ท�างานเปิดท�างาน “- -” จะแสดงขึ้นบน
ไฟแสดงอุณหภูมิของตู้เย็น และจะไม่มี
การท�าความเย็นในตู้เย็น ขณะเปิดใช้งาน
ฟังก์ชันนี้ ไม่ควรเก็บอาหารไว้ในตู้เย็น ช่อ
งอื่นๆ ของตู้เย็นจะยังคงท�างานต่อตาม
อุณหภูมิที่ตั้งไว้ 
หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม 
พักการท�างาน อีกครั้ง 

5. ปุ่มตั้งอุณหภูมิ 
เปลี่ยนอุณหภูมิของช่องที่เกี่ยวข้องให้อยู่
ระหว่าง -24°C... -18°C และ 8°C...1°C 
6. ปุ่มเลือกช่อง 
ปุ่มเลือก: กดปุ่มเลือกช่องเพื่อสลับ
ระหว่างตู้เย็นกับช่องแช่แข็ง
7. ไฟแสดงสถานะในตู้เย็น
ไฟแสดงสถานะในตู้เย็นจะสว่างขึ้นขณะตั้ง
อุณหภูมิในตู้เย็น
8. ไฟแสดงโหมดประหยัดพลังงาน 
แสดงให้ทราบว่าตู้เย็นก�าลังท�างานอยู่
ในโหมดประหยัดพลังงาน ควรเปิดการ
ท�างานนี้หากตั้งอุณหภูมิส�าหรับช่องแช่
แข็งไว้ที่ -18°C 

9. ไฟแสดงการพักการท�างาน 
แสดงให้ทราบว่ามีการเปิดใช้ฟังก์ชันพัก
การท�างาน 
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การแช่แข็งอาหารสด 
• ควรห่อหรอืปิดคลมุอาหารก่อนใส่ไว้ใน

ตูเ้ยน็ 
• ควรทิง้อาหารร้อนไว้ให้เยน็ก่อนน�าเข้า

ตูเ้ยน็ 
• อาหารทีจ่ะแช่แขง็ควรมคีวามสดและ

คณุภาพดี 
• ควรแบ่งอาหารออกเป็นส่วนๆ ส�าหรบั

แต่ละวนัหรอืแต่ละมือ้ทีต้่องการใช้  
• ควรบรรจอุาหารโดยไม่ให้อากาศเข้าเพือ่

ป้องกนัไม่ให้อาหารแห้งถงึแม้ว่าจะแช่ไว้
ไม่นาน 

• วสัดทุีใ่ช้บรรจอุาหารต้องไม่ฉกีขาด
ง่าย ทนต่อความเยน็ ความชืน้ กลิน่ 
น�า้มนั และกรด และอากาศเข้ามาไม่ได้ 
นอกจากนี ้ต้องปิดได้สนทิและท�าจาก
วสัดทุีใ่ช้งานเหมาะส�าหรบัแช่แขง็ 

• ต้องใช้อาหารแช่แขง็ทนัทหีลงัจากที่
ละลายแล้ว และไม่ควรน�ากลบัมาแช่แขง็
อกี 

• โปรดปฏบิตัติามค�าแนะน�าต่อไปนีเ้พือ่ให้
ได้ผลทีด่ทีีส่ดุ 

1. อย่าแช่แขง็อาหารปรมิาณมากเกนิไปใน
คราวเดยีว คณุภาพของอาหารจะดทีีส่ดุ
เมือ่แช่แขง็จนถงึแกนกลางของอาหาร
โดยเรว็ทีส่ดุ 

2. การใส่อาหารร้อนในช่องแช่แขง็จะท�าให้
ระบบท�าความเยน็ท�างานอย่างต่อเนือ่ง
จนกว่าอาหารจะกลายเป็นน�า้แขง็ 

3. ไม่ควรผสมอาหารทีแ่ช่แขง็แล้วกบั
อาหารสด

ค�าแนะน�าส�าหรับการถนอมอาหาร
แช่แข็ง 
• อาหารแช่แขง็บรรจเุสรจ็ควรเกบ็รกัษา

ตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติอาหารแช่แขง็
ในช่องเกบ็อาหารแช่แขง็ # (4 ดาว) 

 
• เพือ่คงคณุภาพของอาหารแช่แขง็ตามที่

ผูผ้ลติและร้านจ�าหน่ายได้รกัษาไว้ ควร
ปฏบิตัดิงันี:้ 

1. น�าอาหารใส่ช่องแช่แขง็โดยเรว็ทีส่ดุหลงั
จากซือ้ 

2. ตรวจสอบว่ามฉีลากและวนัทีต่ดิอยู่ 

3. ควรบรโิภคอาหารก่อนวนั “หมดอาย”ุ, 
“รบัประทานก่อน” ทีต่ดิอยูบ่นอาหาร

การละลายน�้าแข็ง 
ช่องแช่แข็งจะละลายน�้าแข็งโดยอัตโนมัติ
การจัดเรียงอาหาร

ชั้นวางในช่องแช่
แข็ง 

อาหารแช่แข็งต่างๆ 
เช่น เนื้อ ปลา ไอศกรีม 
ผัก และอื่นๆ 

ถาดวางไข่ ไข่ 

ชั้นวางในตู้เย็น อาหารในกระทะ จาน
และภาชนะที่มีฝาปิด 

ชั้นใส่ของบริเวณ
ประตูตู้เย็น 

อาหารหรือเครื่องดื่ม
ขนาดเล็ก (เช่น นม น�้า
ผลไม้ และเบียร์) 

ช่องเก็บผักผลไม้ ผักและผลไม้ 

ช่องเก็บอาหารสด 
อาหารที่เก็บได้ไม่
นาน (ชีส เนย ไส้กรอก 
เป็นต้น)
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ข้อมูลการแช่แข็ง 
อาหารต้องถูกแช่แข็งในตู้เย็นให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรักษาคุณภาพของ
อาหารเอาไว้ 
อาหารจะเก็บได้นานเมื่อเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ -18°C หรือต�่ากว่าเท่านั้น 
ท่านสามารถรักษาความสดของอาหารได้
นานหลายเดือน (อุณหภูมิในช่องแช่แข็ง
ต้องอยู่ที่ -18°C หรือต�่ากว่า) 

ค�าเตือน ! A 
• ควรแบ่งอาหารออกเป็นส่วนๆ ส�าหรบั

แต่ละวนัหรอืแต่ละมือ้ทีต้่องการใช้ 
• ควรบรรจอุาหารโดยไม่ให้อากาศเข้า 

เพือ่ป้องกนัไม่ให้อาหารแห้งถงึแม้ว่าจะ
แช่แขง็ไว้ไม่นาน 

• วสัดทุีจ่�าเป็นในการห่ออาหาร: 
• เทปกาวทีท่นความเยน็ 
• ฉลากกาว 
• หนงัยาง 
• ปากกา 
วัสดุที่ใช้บรรจุอาหารต้องไม่ฉีกขาดง่าย 
ทนต่อความเย็น ความชื้น กลิ่น น�้ามัน และ
กรด 
ไม่ควรวางอาหารที่จะน�ามาแช่แข็งติดกับ
อาหารแช่แข็งที่มีอยู่เดิมเพื่อป้องกันการ
ละลายของอาหารที่แช่แข็งไว้แล้ว 
ต้องใช้อาหารแช่แข็งทันทีหลังจากที่
ละลายแล้ว และไม่ควรน�ากลับมาแช่แข็ง
อีก

การท�าน�้าแข็ง 
(คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริม)
เติมน�้าลงในถาดบรรจุน�้าแข็ง แล้ววาง
ไว้ในช่องแช่แข็ง น�้าจะกลายเป็นน�้าแข็ง
ภายในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
ท่านสามารถน�าน�้าแข็งออกจากถาดได้
โดยการน�าออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วบิด
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เครื่องท�าน�้าแข็ง   
(คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริม) 
• น�าถงัน�า้ออกมาโดยการหมนุไปทางซ้าย 
• เปิดฝาปิดถงัน�า้โดยการหมนุ แล้วเตมิ

น�า้ลงในถงัจนถงึส่วนล่างของฝาปิดถงัน�า้ 
• หลงัจากเตมิน�า้แล้ว ให้ใส่ถงัน�า้กลบัเข้า

ทีต่ามทีแ่สดงในภาพ และใส่กลบัเข้า
ทีโ่ดยการหมนุตามทศิทางลกูศร น�า้จะ
ไหลลงไปยงัช่องท�าน�า้แขง็ 

• เมือ่น�า้กลายเป็นน�า้แขง็แล้ว ให้หมนุปุม่
ของช่องท�าน�า้แขง็ตามทศิทางลกูศรเพือ่
ให้น�า้แขง็ตกลงมาทีล่ิน้ชกัใส่น�า้แขง็ 

• หยบิก้อนน�า้แขง็โดยดงึลิน้ชกัน�า้แขง็
ออกมา 

• ดงึช่องท�าน�า้แขง็มาด้านหน้าเข้าหาตวั
เพือ่น�าช่องท�าน�า้แขง็ไปล้าง แล้วใส่กลบั
ลงในรางเลือ่นด้านในตูเ้ยน็ แล้วดนักลบั
เข้าที่ 

• ดงึเครือ่งท�าน�า้แขง็เข้าหาตวัเพือ่ดงึออก 
แล้วใส่กลบัลงในรางเลือ่นด้านบน แล้ว
ดนักลบัเข้าที่ 

ถาดบรรจุน�้าแข็ง 
• น�าถาดบรรจนุ�า้แขง็ออกจากช่องแช่แขง็ 
• เตมิน�า้ลงในถาดบรรจนุ�า้แขง็ 
• ใส่ถาดบรรจนุ�า้แขง็เข้าในช่องแช่แขง็ น�า้

จะกลายเป็นน�า้แขง็ภายในเวลาประมาณ 
2 ชัว่โมง 

• น�าถาดบรรจนุ�า้แขง็ออกจากช่องแช่แขง็ 
แล้วบดิถาดเหนอืจานรบั ก้อนน�า้แขง็จะ
ตกลงมาในจานรบัอย่างง่ายดาย
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พัดลม 
พัดลมออกแบบมาเพื่อให้มีการกระจายลม
เย็นและไหลเวียนในตู้เย็นอย่างทั่วถึง ช่วง
เวลาในการท�างานของพัดลมอาจแตกต่าง
กันไปตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
ขณะที่พัดลมท�างานร่วมกับคอมเพรสเซอร์
เท่านั้นในบางผลิตภัณฑ์ ระบบควบคุม
จะก�าหนดช่วงเวลาในการท�างานตามข้อ
ก�าหนดในการท�าความเย็น 

ช่องแช่เย็น 
(คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริม) 
ใช้ช่องนี้ในการเก็บอาหารที่เก็บได้ไม่นาน 
หรือเนื้อสัตว์ที่ก�าลังจะน�ามาบริโภค ซึ่ง
จ�าเป็นต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต�่ากว่า
ตู้เย็น 
ช่องแช่เย็นเป็นส่วนที่เย็นที่สุดในตู้เย็น ซึ่ง
ท่านจะสามารถเก็บอาหารที่ท�าจากนม เนื้อ 
ปลา และเป็ดไก่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่
ควรเก็บผลไม้และผักไว้ในช่องนี้

ช่องเก็บผักผลไม้ 
ช่องเก็บผักผลไม้ออกแบบมาเพื่อใช้
เก็บผักสดโดยเฉพาะ โดยที่ไม่สูญเสีย
ความชื้นไป ดังนั้น ช่องนี้จึงมีการไหล
เวียนของลมเย็นมากขึ้น
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ค�าอธิบายและการท�าความสะอาด
ตัวกรองกลิ่น:

   อุปกรณ์เสริม*
ตัวกรองกลิ่นจะช่วยป้องกันกลิ่นที่ไม่พึง
ประสงค์ในตู้เย็น ดึงฝาปิดตัวกรองกลิ่นลง
จากด้านหน้าแล้วน�าตัวกรองออกมาตาม
ภาพ ตากตัวกรองไว้กลางแจ้งหนึ่งวัน ตัว
กรองจะได้รับการท�าความสะอาด ใส่ตัว
กรองกลับเข้าที่ ต้องท�าความสะอาดตัว
กรองกลิ่นปีละครั้ง
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การสลับด้านประตู 
(คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริม) 
ปฏิบัติตามล�าดับตัวเลข
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6  การบ�ารุงรักษาและท�าความสะอาด
A ห้ามใช้น�า้มนั เบนซนิ หรอืสารทีค่ล้ายกนั

ในการท�าความสะอาด 
B เราขอแนะน�าให้ถอดปลัก๊ก่อนท�าความ

สะอาด 
B ห้ามใช้ของมคีม สบู ่น�า้ยาท�าความ

สะอาดบ้าน ผงซกัฟอก และแวก็ส์ในการ
ท�าความสะอาด 

C ใช้น�า้อุน่ในการท�าความสะอาดตวัตูเ้ยน็ 
จากนัน้เชด็ให้แห้ง 

C ใช้ผ้าชบุน�า้ทีผ่สมด้วยโซเดยีมไบ
คาร์บอเนต (เบคกิง้โซดา) 1 ช้อนชา กบั
น�า้ 2 ถ้วยในการท�าความสะอาดภายใน 
แล้วเชด็ให้แห้ง 

B อย่าให้น�า้เข้าไปในโคมไฟและส่วนทีเ่ป็น
ระบบไฟฟ้าอืน่ๆ 

B หากไม่ได้ใช้ตูเ้ยน็เป็นเวลานาน ควร
ถอดปลัก๊ น�าอาหารทีอ่ยูใ่นตูเ้ยน็ออก 
ท�าความสะอาด แล้วเปิดประตตููเ้ยน็ทิง้ไว้ 

C ตรวจสอบขอบยางประตสูม�า่เสมอเพือ่ให้
แน่ใจว่าสะอาดและปราศจากเศษอาหาร 

A หากต้องการถอดชัน้วางทีป่ระต ูให้น�า
สิง่ของออกให้หมด แล้วดนัชัน้วางขึน้
จากฐาน

A ห้ามใช้สารท�าความสะอาดหรอืน�า้ทีม่ี
ส่วนผสมของคลอรนีในการท�าความ
สะอาดพืน้ผวิด้านนอกและส่วนทีเ่คลอืบ
ด้วยโครเมยีม คลอรนีจะท�าให้ส่วนทีเ่ป็น
โลหะสกึกร่อน 

A ห้ามใช้สิง่ของมคีม เครือ่งมอืขดั สบู่ 
น�า้ยาท�าความสะอาดบ้าน ผงซกัฟอก 
น�า้มนัก๊าด น�า้มนัเชือ้เพลงิ น�า้มนัขดัเงา 
ฯลฯ เพือ่ไม่ให้ลวดลายบนพืน้ผวิทีเ่ป็น
พลาสตกิหายไปหรอืเสยีรปู ให้ใช้น�า้อุน่
และผ้านุม่ในการท�าความสะอาด จากนัน้
เชด็ให้แห้ง

การปกป้องพื้นผิวที่เป็นพลาสติก 
C อย่าใส่น�า้มนัหรอือาหารทีม่นี�า้มนัโดยที่

ไม่ได้ปิดภาชนะนัน้ๆ ไว้ในตูเ้ยน็เพราะ
อาจท�าให้เกดิความเสยีหายต่อพืน้ผวิ
ทีเ่ป็นพลาสตกิของตูเ้ยน็ ในกรณทีีม่ี
น�า้มนัหกลงบนพืน้ผวิทีเ่ป็นพลาสตกิ ให้
ท�าความสะอาดและเชด็ส่วนทีม่นี�า้มนั
ทนัทด้ีวยน�า้อุน่
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7  การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบรายการนี้ก่อนติดต่อศูนย์บริการ เพื่อช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้
จ่าย รายการนี้ได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากข้อ
บกพร่องในการผลิตหรือการใช้วัสดุ ลักษณะเฉพาะบางอย่างที่อธิบายในที่นี้อาจไม่มีอยู่
ในผลิตภัณฑ์ของท่าน

ตู้เย็นไม่ท�างาน

• เสยีบปลัก๊เข้ากบัเต้ารบัไม่ถกูต้อง >>>เสยีบปลัก๊เข้ากบัเต้ารบัให้แน่น 
• ฟิวส์ของตูเ้ยน็ทีเ่ชือ่มต่ออยูห่รอืฟิวส์หลกัขาด >>>ตรวจสอบฟิวส์ 

เกิดการควบแน่นที่ผนังด้านข้างของตู้เย็น (MULTIZONE, COOL CONTROL และ 
FLEXI ZONE) 
• มกีารเปิดประตตููเ้ยน็บ่อยๆ >>>อย่าเปิดและปิดประตตููเ้ยน็บ่อยๆ 
• สภาพแวดล้อมมคีวามชืน้สงู >>>อย่าวางตูเ้ยน็ในทีท่ีม่คีวามชืน้สงู 
• มกีารเกบ็อาหารทีม่ขีองเหลวโดยทีไ่ม่มฝีาปิด >>>อย่าเกบ็อาหารทีม่ขีองเหลวในภาช

นะทีไ่ม่มฝีาปิด 
• มกีารเกบ็อาหารทีม่ขีองเหลวโดยทีไ่ม่มฝีาปิด >>>อย่าเกบ็อาหารทีม่ขีองเหลวในภาช

นะทีไ่ม่มฝีาปิด 
• ตัง้ค่าตวัปรบัอณุหภมูไิว้ทีร่ะดบัเยน็จดั >>>ตัง้ค่าตวัปรบัอณุหภมูใินระดบัทีเ่หมาะสม 
• คอมเพรสเซอร์ไม่ท�างาน 
• ระบบป้องกนัความร้อนของคอมเพรสเซอร์เสยีหายเนือ่งจากไฟฟ้าขดัข้อง หรอืเกดิ

จากการถอดปลัก๊ไฟออกและเสยีบปลัก๊ใหม่ ซึง่ท�าให้ความดนัของน�า้ยาท�าความเยน็
ในระบบท�าความเยน็ของตูเ้ยน็ขาดความสมดลุ ตูเ้ยน็จะเริม่ต้นท�างานหลงัจากผ่านไป
ประมาณ 6 นาท ีโปรดตดิต่อศนูย์บรกิารหากตูเ้ยน็ไม่ท�างานหลงัจากครบก�าหนดเวลา
ดงักล่าว 

• ตูเ้ยน็อยูใ่นรอบการละลายน�า้แขง็ >>>ซึง่เป็นเรือ่งปกส�าหรบัตูเ้ยน็ทีม่รีะบบละลายน�า้แ
ขง็อตัโนมตั ิรอบการละลายน�า้แขง็จะเกดิขึน้เป็นระยะๆ 

• ไม่ได้เสยีบปลัก๊ตูเ้ยน็ >>>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสยีบปลัก๊เข้ากบัเต้ารบัแล้ว 
• ปรบัตัง้อณุหภมูไิม่ถกูต้อง >>>เลอืกค่าอณุหภมูทิีเ่หมาะสม 
• ระบบไฟฟ้าขดัข้อง >>>ตูเ้ยน็จะกลบัสูก่ารท�างานปกตเิมือ่ระบบไฟฟ้ากลบัสูส่ภาพปก

ติ 
มีเสียงดังขณะที่ตู้เย็นก�าลังท�างาน 
• ประสทิธภิาพการท�างานของตูเ้ยน็อาจเปลีย่นแปลง หากอณุหภมูภิายนอกเปลีย่น ไป 

ซึง่ถอืเป็นการท�างานปกต ิไม่ได้เกดิจากความผดิปกตขิองตูเ้ยน็แต่อย่างใด 
ตู้เย็นท�างานบ่อยหรือท�างานเป็นเวลานาน
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• ผลติภณัฑ์ใหม่อาจมขีนาดใหญ่กว่าเครือ่งเดมิ ตูเ้ยน็ขนาดใหญ่จะใช้เวลาในการท�างาน
นานขึน้ 

• อณุหภมูภิายในห้องสงู >>>เป็นเรือ่งปกตทิีผ่ลติภณัฑ์จะท�างานนานขึน้เมือ่อณุหภมูภิ
ายนอกสงู 

• อาจเพิง่เสยีบปลัก๊ตูเ้ยน็หรอืใส่อาหารเข้าไปในตู ้>>>เมือ่เพิง่มกีารเสยีบปลัก๊ตูเ้ยน็ห
รอืใส่อาหาร ตูเ้ยน็จะใช้เวลานานขึน้เพือ่รกัษาอณุหภมูใิห้ได้ตามทีก่�าหนด ซึง่เป็นการ
ท�างานปกติ 

• อาจเพิง่มกีารใส่อาหารร้อนปรมิาณมากในตูเ้ยน็ >>>ไม่ควรใส่อาหารร้อนๆ ไว้ในตูเ้ยน็ 
• อาจมกีารเปิดประตตููเ้ยน็บ่อยครัง้หรอืเปิดทิง้ไว้เป็นเวลานาน 

>>>อากาศอุน่จะเข้าไปในตูเ้ยน็ ท�าให้ตูเ้ยน็ต้องท�างานนานขึน้ อย่าเปิดประตตููเ้ยน็
บ่อยๆ 

• อาจเปิดประตูตู้เ้ยน็หรอืช่องแช่แขง็ทิง้ไว้ >>>ตรวจสอบว่าปิดประตสูนทิดแีล้ว 
• ปรบัอณุหภมูใินตูเ้ยน็ไว้ต�า่มาก >>>ปรบัอณุหภมูติูเ้ยน็ให้อุน่ขึน้ แล้วรอจนกว่าอณุหภมูิ

จะถงึค่าทีต้่องการ 
• ขอบยางประตตููเ้ยน็หรอืช่องแช่แขง็อาจสกปรก ฉกีขาด ช�ารดุ หรอืหลดุออกมา 

>>>ท�าความสะอาดหรอืเปลีย่นขอบยาง ขอบยางทีช่�ารดุ/ขาดจะท�าให้ตูเ้ยน็ต้อง
ท�างานเป็นเวลานานขึน้เพือ่รกัษาอณุหภมูใิห้ได้ตามค่าทีต่ัง้ไว้ 

อุณหภูมิช่องแช่แข็งอยู่ในระดับที่ต�่ามากในขณะที่อุณหภูมิในตู้เย็นเป็นปกติ 
• ปรบัอณุหภมูใินช่องแช่แขง็ไว้ต�า่มาก >>>ปรบัอณุหภมูใินช่องแช่แขง็ให้อุน่ขึน้ แล้ว

ตรวจสอบ 
อุณหภูมิในตู้เย็นอยู่ในระดับที่ต�่ามากในขณะที่อุณหภูมิในช่องแช่แข็งเป็นปกติ 
• ปรบัอณุหภมูใินตูเ้ยน็ไว้ต�า่มาก >>>ปรบัอณุหภมูใินช่องแช่แขง็ให้อุน่ขึน้ แล้วตรวจ

สอบ 
อาหารที่เก็บไว้ในลิ้นชักตู้เย็นเป็นน�้าแข็ง 

• ปรบัอณุหภมูใินตูเ้ยน็ไว้สงูมาก >>>ปรบัอณุหภมูใินตูเ้ยน็ให้ต�า่ลง แล้วตรวจสอบ 

อุณหภูมิในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งสูงมาก
• ปรบัอณุหภมูใินตูเ้ยน็ไว้สงูมาก >>>การตัง้ค่าอณุหภมูใินตูเ้ยน็ส่งผลต่ออณุหภมูใินช่

องแช่แขง็ ปรบัอณุหภมูใินตูเ้ยน็หรอืช่องแช่แขง็ จากนัน้รอจนกว่าอณุหภมูจิะถงึค่าที่
เหมาะสมในส่วนนัน้ๆ

• มกีารเปิดประตตููเ้ยน็บ่อยครัง้หรอืเปิดทิง้ไว้เป็นเวลานาน >>>อย่าเปิดประตตููเ้ยน็บ่อยๆ 
• เปิดประตตููเ้ยน็ทิง้ไว้ >>>ปิดประตใูห้สนทิ 
• เพิง่มกีารเสยีบปลัก๊ตูเ้ยน็หรอืใส่อาหารเข้าไปในตูเ้ยน็ >>>ซึง่เป็นสิง่ปกต ิเมือ่เพิง่มี

การเสยีบปลัก๊ตูเ้ยน็หรอืใส่อาหารเข้าไป ตูเ้ยน็จะใช้เวลานานขึน้เพือ่รกัษาอณุหภมูใิห้ได้
ตามทีก่�าหนด 

• อาจเพิง่มกีารใส่อาหารร้อนปรมิาณมากในตูเ้ยน็ >>>ไม่ควรน�าอาหารร้อนใส่เข้าไปใน
ตูเ้ยน็

• มอีาการสัน่หรอืเสยีงดงั
• พืน้ไม่ได้ระดบัหรอืไม่มัน่คง >>> หากตูเ้ยน็สัน่เมือ่ท�าการเคลือ่นย้ายช้าๆ ให้ปรบัขา

เพือ่ท�าตูเ้ยน็ให้สมดลุ และตรวจสอบว่าพืน้ได้ระดบัและแขง็แรงพอทีจ่ะรบัน�า้หนกัตูเ้ยน็ 
• สิง่ของทีว่างอยูบ่นตูเ้ยน็อาจท�าให้เกดิเสยีงดงั >>>น�าสิง่ของทีว่างอยูบ่นตูเ้ยน็ออก 
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มีเสียงคล้ายเสียงน�้าไหล เสียงฉีดพ่น ฯลฯ ดังจากตู้เย็น
• เป็นการไหลเวยีนของของเหลวและก๊าซทีเ่กดิขึน้ตามหลกัการในการท�างานของตูเ้ยน็ 

ซึง่เป็นการท�างานปกต ิไม่ได้เกดิจากความผดิปกตขิองตูเ้ยน็แต่อย่างใด 
มีเสียงลมออกจากตู้เย็น 
• พดัลมท�างานเพือ่ระบายความร้อนตูเ้ยน็ ซึง่เป็นการท�างานปกต ิไม่ได้เกดิจากความผดิ

ปกตขิองตูเ้ยน็แต่อย่างใด 
เกิดหยดน�้าที่ผนังด้านในของตู้เย็น 
• สภาพอากาศทีร้่อนและชืน้ท�าให้เกดิน�า้แขง็และหยดน�า้ ซึง่เป็นการท�างานปกต ิไม่ได้

เกดิจากความผดิปกตขิองตูเ้ยน็แต่อย่างใด  
• มกีารเปิดประตตููเ้ยน็บ่อยครัง้หรอืเปิดทิง้ไว้เป็นเวลานาน >>>อย่าเปิดประตตููเ้ยน็บ่อยๆ 

ปิดประตทูีเ่ปิดอยู่ 
• เปิดประตตููเ้ยน็ทิง้ไว้ >>>ปิดประตใูห้สนทิ 
มีหยดน�้าที่ด้านนอกของตู้เย็นหรือระหว่างประตู 
• อาจมคีวามชืน้ในอากาศ ซึง่เป็นเรือ่งปกตใินสภาพอากาศชืน้ เมือ่ความชืน้ลดลง หยด

น�า้จะหายไป 
กลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น 
• ไม่ได้ท�าความสะอาดเป็นประจ�า >>>ท�าความสะอาดภายในตูเ้ยน็เป็นประจ�าด้วยฟองน�า้ 

น�า้อุน่ หรอืน�า้ผสมคาร์บอเนต (เบคกิง้โซดา)
• ภาชนะหรอืบรรจภุณัฑ์บางอย่างอาจมกีลิน่ >>>ใช้ภาชนะหรอืบรรจภุณัฑ์อืน่ 
• อาหารทีใ่ส่ในตูเ้ยน็ไม่อยูใ่นภาชนะทีม่ฝีาปิด >>>เกบ็อาหารไว้ในภาชนะทีม่ฝีาปิด 

จลุนิทรย์ีทีอ่อกมาจากภาชนะทีไ่ม่มฝีาปิดอาจท�าให้เกดิกลิน่ทีไ่ม่พงึประสงค์ 
• น�าอาหารทีห่มดอายแุละทีเ่สยีแล้วออกจากตูเ้ยน็
ปิดประตูตู้เย็นไม่ได้

• ภาชนะทีใ่ส่อาหารอาจกดีขวางจนท�าให้ไม่สามารถปิดประตตููเ้ยน็ได้ >>>เปลีย่นต�าแห
น่งภาชนะทีก่ดีขวางประตู 

• ตูเ้ยน็วางไม่ได้ระดบั >>>ปรบัขาตัง้เพือ่ท�าให้ตูเ้ยน็สมดลุ 
• พืน้ไม่ได้ระดบัหรอืไม่แขง็แรง >>>ตรวจสอบว่าพืน้ได้ระดบัและแขง็แรงพอทีจ่ะรบัน�า้

หนกัตูเ้ยน็ 

ช่องเก็บผักผลไม้ติด 

• อาหารสมัผสักบัเพดานของลิน้ชกั >>>จดัเรยีงอาหารในลิน้ชกัใหม่
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