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

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

C Important information and useful 
tips.

A Risk of life and property.

B Risk of electric shock. 

The product’s packaging is made of 
recyclable materials, in accordance 
with the National Environment 
Legislation.
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1. Safety and environment instructions
This section provides the safety 
instructions necessary to prevent 
the risk of injury and material 
damage. Failure to observe these 
instructions will invalidate all 
types of product warranty.
Intended use

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

A

WARNING:
Do not use mechanical 
devices or other means to 
accelerate the defrosting 
process, 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.
1.1. General safety
•	 This product should not be 

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

•	 In case of malfunction, unplug 
the device.

•	 After unplugging, wait at least 
5 minutes before plugging in 
again.

•	 Unplug the product when not in 
use.

•	 Do not touch the plug with wet 
hands! Do not pull the cable to 
plug off, always hold the plug.

•	 Do not plug in the refrigerator if 
the socket is loose.
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Safety and environment instructions
•	 Unplug the product during 

installation, maintenance, 
cleaning and repair.

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

•	 Do not use the product when 
the compartment with circuit 
cards located on the upper back 
part of the product (electrical 
card box cover) (1) is open.

1

1

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

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

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

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

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

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

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

•	 Place liquids in upright position 
after tightly closing the lid.

•	 Do not spray flammable 
substances near the product, 
as it may burn or explode.

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

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

•	 Exposing the product to rain, 
snow, sunlight and wind will 
cause electrical danger. When 
relocating the product, do not 
pull by holding the door handle. 
The handle may come off.
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Safety and environment instructions
•	 Take care to avoid trapping any 

part of your hands or body in 
any of the moving parts inside 
the product.

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

•	 Take care not to trap the power 
cable. 

 

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

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

1.1.2 For models with 
water 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 if 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 drinking water only.
1.2. Intended use
•	 This product is designed for 

home use. It is not intended for 
commercial use. 

•	 The product should be used to 
store food and beverages only.
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Safety and environment instructions
•	 Do not keep sensitive 

products requiring controlled 
temperatures (vaccines, 
heat sensitive medication, 
medical supplies, etc.) in the 
refrigerator.

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

•	 Original spare parts will be 
provided for 10 years, following 
the product purchasing date.

1.3. Child safety
•	 Keep packaging materials out 

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

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

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

1.4. Compliance with WEEE Directive 
and Disposing of the Waste Product
 This product complies with EU WEEE 
Directive (2012/19/EU). This product bears a 
classification symbol for waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured 
with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable 
for recycling. Do not dispose of the 
waste product with normal domestic 
and other wastes at the end of its 
service life. Take it to the collection 

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

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

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

1.6. Package information
•	 Packaging materials of the product are 

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

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

1- Freezer compartment
2- Cooler compartment
3- Fan
4- Butter-cheese compartment
5- Glass shelves
6- Cooler compartment door shelves
7- Minibar accessory
8- Water tank
9- Bottle holder

10- Odour filter
11- Zero degree compartment
12- Vegetable bins
13- Adjustable stands
14- Frozen food storing compartments
15- Freezer compartment door shelves
16- Icematics
17- Ice storage box
18- Ice-maker decorative lid
*Optional

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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21

3 *4

5

*6

*7

1111

10

13

9

8

*14

12

*14

2 Refrigerator

C
*Optional: Figures in this user guide are schematic and may not be exactly match your product. If your 
product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.
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3 Installation
3.1. Right place for installation
Contact the Authorized Service for the product's 
installation. To ready the product for installation, 
see the information in the user guide and make 
sure the electric and water utilities are as required. 
If not, call an electrician and plumber to arrange 
the utilities as necessary.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Attach 2 plastic wedges on the ventilation cover 
shown as j in the figure.
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Installation
3.3. Adjusting the stands
If the product is not in balanced position, adjust the 
front adjustable stands by rotating right or left.

3.4. Power connection

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

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

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

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

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

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

In order to adjust the doors vertically,
•Loosen	the	fixing	nut	at	the	bottom
•Screw	adjusting	nut	(CW/CCW)	according	to	the	
position of the door
•Tighten	the	fixing	nut	for	the	final	position
In order to adjust the doors horizontally, 
•	 Loosen the fixing bolt on the top
•	 Screw the adjusting bolt (CW/CCW) on the side 

according to the position of the door
•	 Tighten the fixing bolt on the top for the final 

position

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Installation

3.5. Water connection 
(Optional)

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

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

3

1

4

2

*5

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

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

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

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

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

1
23

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

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

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

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

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

adaptor (2).

123

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

3. Attach the connector around the water hose.

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

and tighten by hand / tool.

       
2. Connect the other end of the water hose to 

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

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

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

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

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

  
               
3. Place and fasten the pump hose inside the 

carboy.
      

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

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

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

C When using carboy, water filter is not 
required.

3.9 Water filter
(Optional)
The product may have internal or external filter, 
depending on the model. To attach the water filter, 
follow the instructions below.
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Installation
3.9.1.Fixing external filter 
on the wall (Optional)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Determine the location to fix the external filter. 
Fix the filter’s connecting apparatus (5) on the 
wall.

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

4. Attach the water hose extending from the top 
of the filter to the product’s water connection 
adaptor, (see 3.6.)

After the connection is established, it should look 
like the figure below.

1 2 3

4

5

6
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Installation
3.9.2.Internal filter
The internal filter provided with the product is not 
installed upon delivery; please follow the instructions 
below to install the filter.

1. “Ice Off”  indicator must be active while 
installing the filter. Switch the ON-OFF 
indicator using the “Ice” button on the screen.

Water line:

Carboy line:

2. Remove the vegetable bin (a) to access the 
water filter.

a

C Do not use the first 10 glasses of 
water after connecting the filter.
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Installation
3. Remove the water filter by-pass cover by 

pulling.

C
A few drops of water may flow out 
after removing the cover; this is 
normal.

4. Place the water filter cover into the 
mechanism and push to lock in place.

5. Push the “Ice” button on the screen again to 
cancel the “Ice Off” mode.

C
The water filter will clear certain foreign 
particles in the water. It will not clear the 
microorganisms in the water.

C See section 5.2 for activating the filter 
replacing period.
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4 Preparation
4.1. What to do for energy saving
mehmet

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

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

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

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

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

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

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

•	  Since hot and humid air will not directly penetrate 
into your product when the doors are not opened, 
your product will optimize itself in conditions 
sufficient to protect your food. Functions and 
components such as compressor, fan, heater, 
defrost, lighting, display and so on will operate 
according to the needs to consume minimum 
energy under these circumstances.

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

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

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

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

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

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

C
In some models, the indicator panel 
automatically turns off 5 minutes after 
the door has closed. It will be reactivated 
when the door has opened or pressed on 
any key.  
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5 Using the product

5.1. Indicator panel
Indicator panels may vary depending on the model of your product.
Audial and visual functions of the indicator panel will assist in using the refrigerator.

8 1 2 3

457 6

9

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

*optional

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

1. Cooler compartment indicator
The cooler compartment light will turn on when 
adjusting the cooler compartment temperature.

2. Error status indicator
This sensor will activate if the refrigerator is not 
cooling adequately or in case of sensor fault. When 
this indicator is active, the freezer compartment 
temperature indicator will display "E" and the 
cooler compartment temperature indicator will 
display "1, 2, 3..." etc. numbers. The numbers on 
the indicator serve to inform the service personnel 
about the fault.

3. Temperature indicator
Indicates the temperature of the freezer and cooler 
compartments.

4.Vacation function button
To activate this function, press and hold the 
Vacation button for 3 seconds. When the Vacation 
function is active, the cooler compartment 
temperature indicator displays the inscription 
"- -" and no cooling process will be active in 
the cooling compartment. This function is not 
suitable to keep food in the cooler compartment. 
Other compartments will remain cooled with the 
respective temperature set for each compartment.

Push the Vacation button ( ) again to cancel 
this function.

5. Temperature adjustment button
Respective compartment's temperature varies in 
-24°C..... -18°C and 8°C...1°C ranges.

6. Compartment selection button
Use the refrigerator compartment selection 
button to toggle between the cooler and freezer 
compartments.

7. Freezer Compartment indicator
The freezer compartment light will turn on when 
adjusting the cooler compartment temperature.

8. Economy mode indicator
Indicates the refrigerator is running on energy-
saving mode. This indicator will be active when 
the temperature in the freezer compartment is set 
to  -18°C.

9.Vacation function indicator
Indicates the vacation function is active.
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Using the product

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Eco Mode

Yellow: Vacation
Display On after any interaction with buttons
interaction with product/

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Eco Mode

Yellow: Vacation
Display On after any interaction with buttons
interaction with product/

1- Power failure/High temperature / error 
warning
2- Freezer compartment temperature setting
3- Quick freeze
4- Key lock
5- Vacation function
6- Quick Fridge
7- Fridge compartment temperature setting
8- Eco fuzzy
9- Alarm off warning

•	 High temperature alarm :RED (1 Hz flash) 
•	 Within 1 min. after the door is opened (when 
the door: open alarm is enabled) RED light becomes 
on.
•	 When the door is opened : WHITE
•	 Eco Mode : GREEN
•	 Quick Freeze : BLUE
•	 Quick Fridge : BLUE
•	 Vacation : YELLOW
•	 Display Off : GREEN
•	 After the door is closed, if one of the 
WHITE / Eco Mode, Quick Freeze, Quick Fridge, 
Vacation modes are active, the colour of these 
modes are displayed for 1 min. (The colour of 
the mode is more dominant than that of the 
display status).

1. Power failure/High temperature / error 
warning 
This indicator illuminates during power failure, high 
temperature failures and error warnings. During 
long-term power failures, the highest temperature 
value that the freezer compartment reaches will 
blink on the digital display. After checking the food 
located in the freezer compartment, press the alarm 
off button to clear the warning. 
Please refer to "solutions recommended for 
troubleshooting" section on your manual if you 
observe that this indicator is illuminated.

2. Freezer compartment temperature setting   
Temperature setting is made for freezer 
compartment. When this button is pressed, 
you can set the temperature of the freezer 
compartment to -18, -19, -20, -21, -22, -23 and 
-24.

3. Quick freeze 
Press this button for quick freeze operation, the 
quick freeze indicator ( ) will be activated.
Quick freeze indicator is lit when quick freeze 
function is on and fridge compartment temperature 
indicator displays -27. To cancel this function 
press the quick freeze button (  ) again. Quick 
freeze indicator will turn off and refrigerator will 
reset to its normal settings. Quick freeze function 
is cancelled automatically in 24 hour if you do not 
cancel it. If you want to freeze large amounts of 
fresh food, press the quick freeze button before 
putting the food into the freezer compartment.

4. Key lock
Press and hold the alarm off button for 3 seconds. 
The key lock symbol will be on and key lock will 
be activated; When the Key Lock is on, the buttons 
are disabled. Press and hold the alarm off button 
for 3 seconds again. The key lock symbol will be 
off and the key lock mode will be disabled. 
5. Vacation function
In order to activate the vacation function, press and 
hold the fuzzy button for 3 seconds; 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 operation will be performed on 
the fridge compartment. It is not suitable to keep 
the food in the fridge compartment in this function. 
Other compartments will continue to be cooled 
according to their set temperatures.
To cancel this function, press the Vacation 
function button again.
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6.Quick fridge
Quick fridge indicator is lit ( ) and the fridge 
compartment temperature indicator value is displayed 
as 1 when the quick fridge function is activated. To 
cancel this function, press the Quick fridge button 
again. Quick fridge indicator will be off and the 
refrigerator will be reset to its normal settings. Quick 
fridge function is cancelled automatically in 1 hour if 
you do not cancel it. If you want to cool large amounts 
of fresh food, press the Quick fridge button before 
putting the food into the fridge compartment.

7. Fridge compartment temperature setting
When this button is pressed the fridge 
compartment temperature can be set to 
8,7,6,5,4,3,2 and 1 values.

8. Eco fuzzy 
Press and hold the eco fuzzy button for 1 seconds 
to activate the eco fuzzy function. Refrigerator will 
start operating in the most economic mode at least 
6 hours later and the economic usage indicator 
will be on (  ). Press and hold the eco fuzzy 
function button for 3 seconds to disable the eco 
fuzzy function.
This indicator will be on after 6 hours when eco 
fuzzy is activated.

9. Alarm off warning
In case of power failure/high temperature 
alarm, after checking the foods in the freezer 
compartment, press the alarm off button to clear 
the warning.
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C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match 
your product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains 
to other models.

2*1

1

3

4

56*7.1 *7.28910

11

*3*2 4(*)

13
12

5

6

8910*11.1

*11.2

7

1. Economic use
2- High temperature / fault alert
3. Energy saving function (display off)
4- Rapid cooling
5- Vacation function
6- Cooler compartment temperature setting
7. Energy saving (display off) /Alarm off
8- Keypad lock
9- Eco-fuzzy
10- Freezer compartment temperature setting 
11- Rapid freezing
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1. Economic use
This sign will light up when the freezer 
compartment is set to -18°C', the most 
economical setting. ( ) Economic use indicator 
will turn off when rapid cooling or rapid freezing 
function is selected.

2. Power failure/High temperature / error 
warning indicator 
This indicator ( ) will light up in case of 
temperature faults or fault alerts. If you see this 
indicator is lit up, please see the "recommended 
solutions for problems" section in this guide.
This indicator illuminates during power failure, high 
temperature failures and error warnings. During 
sustained power failures, the highest temperature 
that the freezer compartment reaches will flash on 
the digital display. After checking the food located 
in the freezer compartment press the alarm off 
button to clear the warning. 

3. Energy saving function (display off)
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 off. When the Energy Saving function is 
activated, if any button is pressed or the door is 
opened, energy saving function will be cancelled 
and the symbols on display will return to normal.
Energy saving function is activated during delivery 
from factory and cannot be cancelled.

4. Rapid cooling
When the rapid cooling function is turned on, the 
rapid cool indicator will light up ( ) and the cooler 
compartment temperature indicator will display 
the value 1. Push the Rapid cool button again to 
cancel this function. The Rapid cool indicator will 
turn off and return to normal setting. The rapid 
cooling function will be automatically cancelled 
after 1 hour, unless cancelled by the user. Too 
cool a large amount of fresh food, press the rapid 
cool button before placing the food in the cooler 
compartment. 

5. Vacation function
To activate the Vacation function, , press the quick 
fridge button for 3 seconds;  this will activate the 
vacation mode indicator ( ). When the Vacation 
function is active, the cooler compartment 
temperature indicator displays the inscription 
"- -" and no cooling process will be active in 
the cooling compartment. This function is not 
suitable to keep food in the cooler compartment. 
Other compartments will remain cooled with the 
respective temperature set for each compartment. 
Push the vacation function button again to cancel 
this function.

6. Cooler compartment temperature setting
After pressing the button , the cooler compartment 
temperature can be set to  8,7,6,5,4,3,2 and 1 
respectively.( )

7. 1 Energy saving (display off)
Pressing this button ( ) will light up the energy-
saving sign ( ) and the Energy-saving function 
will activate. Activating the energy-saving function 
will turn off all other signs on the display. When 
the energy-saving function is active, pressing any 
button or opening the door will deactivate the 
energy-saving function and the display signals will 
return to normal. Pressing this button ( ) again 
will turn off the energy-saving sign and deactivate 
the energy-saving function.

7.2 Alarm off
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.

8. Keypad lock
Press the display off button, simultaneously for 3 
seconds. The keypad lock sign will light up and the 
keypad lock will be activated; the buttons will be 
inactive when the Keypad lock is activated. Press 
the Display off button again simultaneously for 3 
seconds. The keypad lock sign will turn off and 
the keypad lock mode will be disengaged. Press 
the Display off button to prevent changingthe 
refrigerator’s tempeture settings.
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9. Eco-fuzzy
To activate the eco-fuzzy function, press and hold 
the eco-fuzzy button for 1 second. When this 
function is active, the freezer will switch to the 
economic mode after at least 6 hours and the 
economic use indicator will light up. To deactivate 

the ( ) eco-fuzzy function, press and hold the 
eco-fuzzy function button for 3 seconds.
The indicator will light up after 6 hours when the 
eco-fuzzy function is active.

10. Freezer compartment temperature setting
The temperature in the freezer compartment is 
adjustable. Pressing the button will enable the 
freezer compartment temperature to be set at 
-18,-19, -20, -21, -22, -23 and -24.

11. Rapid freezing
For rapid freezing, press the button ; this will 
activate the rapid freezing indicator ( ).
When the rapid freezing function is turned on, the 
rapid freeze indicator will light up and the freezer 
compartment temperature indicator will display 
the value -27. Press the Rapid freeze button (
) again to cancel this function. The Rapid freeze 
indicator will turn off and return to normal setting. 
The rapid freezing function will be automatically 
cancelled after 24 hours, unless cancelled by the 
user. To freeze a large amount of fresh food, press 
the rapid freeze button before placing the food in 
the freezer compartment.
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C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match 
your product. If your product does not comprise the relevant parts, the information pertains 
to other models.

2*1
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56*7.1 *7.28910
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13
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1. Freezer compartment temperature setting
2. Economy mode
3. Energy saving function (display off)
4. Power failure/High temperature / error 

warning indicator
5. Cooler compartment temperature setting
6. Rapid cooling
7. Vacation function
8. Keypad lock / filter replacing alert cancellation
9. Water, fragmented ice, ice cubes selection
10. Ice making on/off
11. Display on/off/Alarm off
12. Autoeco
13. Rapid freezing
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1. Freezer compartment temperature setting
Pressing the button ( ) will enable the freezer 
compartment temperature to be set at -18,-19,-
20,-21 ,-22,-23,-24,-18...
2. Economy mode 
Indicates the refrigerator is running on energy-
saving mode. This indicator will be active when the 
freezer compartment temperature is set at -18 or 
the energy-saving cooling is engaged by eco-extra 
function. ( )

3.Energy saving function (display off)
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 off. When the Energy Saving function is 
activated, if any button is pressed or the door is 
opened, energy saving function will be cancelled 
and the symbols on display will return to normal.
Energy saving function is activated during delivery 
from factory and cannot be cancelled. 

4.  Power failure/High temperature / error 
warning indicator 
This indicator ( ) will light up in case of 
temperature faults or fault alerts. If you see this 
indicator is lit up, please see the "recommended 
solutions for problems" section in this guide.
This indicator illuminates during power failure, high 
temperature failures and error warnings. During 
sustained power failures, the highest temperature 
that the freezer compartment reaches will flash on 
the digital display. After checking the food located 
in the freezer compartment press the alarm off 
button to clear the warning. 

5. Cooler compartment temperature setting

After pressing the button ( ), the cooler 
compartment temperature can be set to  
8,7,6,5,4,3,2.. respectively.

6. Rapid cooling
For rapid cooling , press the button; this will 
activate the rapid cooling indicator ( ).

Press this button again to deactivate this function.
Use this function when placing fresh foods into 
the cooler compartment or to rapidly cool the 
food items. When this function is activated, the 
refrigerator will be engaged for 1 hour.
7. Vacation function
When the Vacation function ( ) is active, the 
cooler compartment temperature indicator displays 
the inscription "- -" and no cooling process 
will be active in the cooling compartment. This 
function is not suitable to keep food in the cooler 
compartment. Other compartments will remain 
cooled with the respective temperature set for 
each compartment.
Press the vacation function button again to cancel 
this function. ( )

8. Keypad lock / Keypad lock / filter replacing 
alert cancellation
Press keypad lock button ( ) to activate the 
keypad lock. You may also use this function to 
prevent changing the refrigerator's temperature 
settings. The refrigerator's filter must be replaced 
every 6 months. If you follow the instructions in 
the section 5.2, the refrigerator will automatically 
calculate the remaining period and the filter 
replacing alert indicator ( ) will light up when 
filter expires.
Press and hold the button ( ) for 3 seconds to 
turn off the filter alert light.
9. Water, fragmented ice, ice cubes selection
Navigate the water ( ), ice cube ( ) and 
fragmented ice ( ) selections using the button 
number 8. The active indicator will remain lit. 
10. Ice making on/off
Press the button ( ) to cancel ( ) or 
activate ( ) ice-making.
11.1 Display on/off
When you press the Display off button and when the (

) function is lit, all the other icons of the 
display will go off and the display will enter the energy 
saving mode. When you press the Display off button 
again and when the( ) function is lit, all 
the other icons of the display will be lit and the display 
will exit the energy saving mode.
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5.2. Moisture controlled 
vegetable bin
(Optional)
With moisture control feature, moisture rates of 
vegetables and fruits are kept under control and 
ensures a longer freshness period for foods.
It is recommended to store leafed vegetables such 
as lettuce and spinach and similar vegetables 
prone to moisture loss not on their roots but in 
horizontal position into the vegetable bin as much 
as possible.
When placing the vegetables, place heavy and 
hard vegetables at the bottom and light and soft 
ones on the top, taking into account the specific 
weights of vegetables.
Do not leave vegetables in the vegetable bin in 
plastic bags. Leaving them in plastic bags causes 
vegetables to rot in a short time. In situations 
where contact with other vegetables is not 
preferred, use packaging materials such as paper 
that has a certain porosity in terms of hygiene.
Do not put fruits that have a high ethylene gas 
production such as pear, apricot, peach and 
particularly apple in the same vegetable bin with 
other vegetables and fruits. The ethylene gas 
coming out of these fruits might cause other 
vegetables and fruits to mature faster and rot in a 
shorter period of time.

11.2 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.
12. Autoeco
Press the auto eco button ( ), for 3 seconds to 
activate this function. If the door remains closed 
for a long time when this function is activated, the 
cooler section will switch to economic mode. Press 
the button again to deactivate this function.
The indicator will light up after 6 hours when the 

auto eco function is active. ( )

13. Rapid freezing
Press the button ( ) for rapid freezing. Press the 
button again to deactivate the function.
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5.3. Activating water filter 
change warning
(For products connected to the mains water 
line and equipped with filter)
Water filter change warning is activated as follows:

Freezer Set Fridge Set

Quick Fridge

Alarm Off Ice On/Off Dispenser 
Mode

When the Key Lock 
Filter reset 

Vacation

Quick Freeze/
(Eco Fuzzy)

*(pressing 3 seconds)
After energising, press Alarm Off and Vacation buttons for 3 seconds to enter the password entry screen.

Password 
Screen
(3 sec.)

Automatic filter usage time calculation is not enabled ex factory.
It must be enabled in products equipped with a filter.
The S4 display board we use in the refrigerator has a nine-key system.
Set values are shown in the display.
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Press twice

Press once

“Upon seeing PS 0 screen, de-energise the refrigerator and energise it again. This way, the filter counter 
will be activated. The filter warning LED will be active on the display in 130 days. After replacing the filter 
with a new one, press the Key Lock button for 3 seconds to make the filter counter to count down from 
130 days.
Repeat the steps given above to cancel this function.”

Filter warning light

Press for 3 seconds while 
the filter warning LED is ac-
tive to reset the filter time.
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5.4. Using the water fountain 
(for certain models)

C The first few glasses of water taken from 
the fountain will normally be warm.

C
If the water fountain is not used for a long 
time, dispose of the first few glasses of 
water to get clean water.

You must wait approximately 12 hours to get cold 
water after first operating. 
Use the display to select the water option, then pull 
the trigger to get water. Remove the glass shortly 
after pulling the trigger.

5.5. Filling the fountain water tank
Open the water tank’s lid, as shown in the figure. 
Fill in pure and clean drinking water. Close the lid.
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5.6. Cleaning the water tank
Remove the water filling reservoir inside the door 
shelf. 
Detach by holding both sides of the door
shelf.
Hold both sides of the water tank and remove at 
45° angle.
Remove and clean the water tank lid.

A

Do not fill the water tank with fruit juice, 
fizzy beverages, alcoholic beverages or 
any other liquids incompatible for use in 
the water fountain. Using such liquids 
will cause malfunction and irreparable 
damage in the water fountain. Using 
the fountain in this way is not within the 
scope of warranty. Such certain chemicals 
and additives in the beverages / liquids 
may cause material damage to the water 
tank.

A
The water tank and water fountain 
components cannot be washed with 
dishwashers.
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5.7. Taking ice / water 
(Optional)
To take water (  ) / ice cube (  ) / fragmented 
ice (  ), use the display to select the respective 
option. Take water/ice by pushing the trigger 
on the water fountain forward. When switching 
between ice cube ( ) / fragmented ice ( ) 
options, the previous ice type may be discharged a 
few more times. 

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

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

•	 In case of power blackout or temporary 
malfunction, the ice may partly melt and re-
freeze. This will cause the ice pieces to merge 
with each other. In case of extended power 
blackouts or malfunction, the ice may melt 
and leak out. If you experience this problem, 
remove the ice in the ice box and clean the 
box.

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

•	 The product may not discharge water during 
first operation. This is caused by the air in 
the system. The air in the system must be 
discharged. To do this, push the water fountain 
trigger for 1-2 minutes until the fountain 
discharges water. The initial water flow may be 
irregular. The water will flow normally once the 
air in the system is discharged.

•	 The water may be cloudy during first use of 
the filter; do not consume the first 10 glasses 
of water.

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

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

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

•	 If the water fountain is not used for a long 
time, the first 1-2 glasses of water received 
may be warm.

5.8. Drip tray 
(optional)
The water dripping from the water fountain 
accumulates on the drip tray; no water drainage is 
available.  Pull the drip tray out or push on the edges 
to remove the tray. You may then discharge the water 
inside the drip tray.
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5.9. Zero degree compartment
(Optional)
Use this compartment to keep delicatessen 
at lower temperatures or meat products for 
immediate consumption. Do not place fruits and 
vegetables in this compartment. You can expand 
the product's internal volume by removing any 
of the zero degree compartments. To remove the 
compartment, simply pull forth, lift up and pull out.

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

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

5.12. Ionizer
(Optional)
The ionizer system in the cooler compartment's 
air duct serves to ionize the air. The negative 
ion emissions will eliminate bacteria and other 
molecules causing odour in the air.

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

A
WARNING: Do not sit, hang or place 
heavy objects on the minibar cover. This 
may damage the product or cause you to 
be injured.

To close this compartment, simply push forward 
from the upper section of the cover. 

5.14. Odour filter 
(optional)
The odour filter in the cooler compartment's air 
duct will prevent undesirable odour formation.
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5.15. Icematic and ice storage box
(Optional)
Fill the icematic with water and put in place. 
The ice will be ready after approximately two 
hours. Do not remove the icematic to take the 
ice.
Turn the buttons on the ice chambers right-
hand side by 90°; the ice will fall to the ice sto-
rage box below. You may then remove the ice 
storage box and serve the ice.

C
The ice storage box is intended for 
storing ice only. Do not fill with water. 
Doing so will cause it to break.

5.16. Ice-maker 
(Optional)
Ice maker is located on the upper section of the 
freezer cover.
Hold the handles on the sides of the ice stock 
reservoir and move up to remove. 
Remove the ice-maker decorative lid by moving 
up.

 OPERATION
To remove the ice reservoir
Hold the ice stock reservoir from the handles, then 
move up and pull the ice stock reservoir. (Figure 1)

To reinstall the ice reservoir
Hold the ice stock reservoir from the handles, move up 
with an angle to fit the sides of the reservoir to their 
slot and make sure that the ice selector pin is mounted 
properly. (Figure 2)
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Push downwards firmly, until there is no space left 
between the reservoir and the door plastic. (Figure 2)
If you have difficulty in refitting the reservoir, turn the 
rotary gear 90° and reinstall it as shown in the figure3.
Any sound you hear when the ice drops into the 
reservoir is a part of normal operation.

	  

	  When the ice dispenser does not work 
properly
If you do not remove ice cubes for a long time, they 
will cause formation of ice chunks. In this case, please 
remove the ice stock reservoir in accordance with the 
instructions given above, seperate the ice chunks, 
discard the inseparable ice and put the ice cubes back 
into the ice stock reservoir. (Figure 4)

When ice does not come out, check for any ice stuck 
in the canal and remove it. Regularly check the ice
canal to clear the obstacles as shown in the figure 5.

When using your refrigerator for the first time or when 
not using it for an extended period of time Ice cubes 
may be small due to air in the pipe after connection, 
any air will be purged during normal use.
Discard the ice produced for approximately one day 
since the water pipe may contain the contaminants.

Caution!
Do not insert the hand or any other object into the ice 
canal and blade since it may damage the parts or hurt 
the hand.
Do not let the children hang on the ice dispenser or the 
ice maker since it may cause an injury
To prevent dropping the ice stock reservoir use both 
hands when removing it.
If you close the door hard, it may cause water spilling 
over the ice stock reservoir.
Do not dismount the ice stock reservoir unless it is 
necessary.
If there is a lockout (ice does not come from
the refrigerator) while taking broken ice, try
to take cubed ice.
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Then it will be suitable for taking broken ice
again.
While taking broken Ice, cubed ice may
come first. There is a case of coming cubed
ice while taking broken ice.
Freezer door on front of the ice machine can
create a light snow and film layer.
This is normal, it is recommended to clean
without waiting for a long time.
The water is filled with water over time in
the lower zone of the water dispenser. It
is recommended to clean the water within
this zone periodically.
While the ice falls from the ice storage
reservoir, the sound is normal and does not
indicate that the product is problematic.
The blade mechanism inside the ice bank is
sharp and can cut your hand.
If the ice dispenser does not provide ice, the
ice may be stuck together, remove the tank
and clean it again.
Ice type cannot be changed on the display when the 
ice trigger is pressed to obtain ice. Release the trigger, 
change the ice type on the display and obtain ice 
again.
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5.17. Freezing fresh food
•	 To preserve food quality, the food items placed 

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

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

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

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

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

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

•	 Do not free large quantities of food at once.

Freezer 
Compartment 

Setting

Cooler 
Compartment 

Setting
Descriptions

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

exceeding 30°C. 

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

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

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

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

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

damaged.

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

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

Cooler 
compartment 
shelves

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

Cooler 
compartment 
door shelves 

Small and packed food or 
beverages

Vegetable bin Fruits and vegetables

Fresh food 
compartment

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

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

5.22. Interior light
Interior light uses a LED type lamp. Contact the 
authorized service for any problems with this lamp.
The lamp(s) used in this appliance is not suitable 
for household room illumination. The intended 
purpose of this lamp is  to assist the user to place 
foodstuffs in the refrigerator/freezer in a safe and 
comfortable way.
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6  Maintenance and cleaning
 Cleaning your fridge at regular intervals will 
extend the service life of the product.

B WARNING: Unplug the product before 
cleaning it.

•	 Never use gasoline, benzene or 
similar substances for cleaning 
purposes.

•	 Never use any sharp and abrasive 
tools, soap, household cleaners, 
detergent and wax polish for 
cleaning. 

•	 Dissolve one teaspoon of bi-
carbonate in half litre of water. Soak 
a cloth with the solution and wrung 
it thoroughly. Wipe the interior of the 
refrigerator with this cloth and the 
dry thoroughly.

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

•	 If you will not use the refrigerator 
for a long period of time, unplug it, 
remove all food inside, clean it and 
leave the door ajar.

•	 Check regularly that the door gaskets 
are clean. If not, clean them.

•	 To remove door and body shelves, 
remove all of its contents.

•	 Remove the door shelves by pulling 
them up. After cleaning, slide them 
from top to bottom to install.

•	 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.

6.1. Avoiding bad odours
Materials that may cause odour are not used in 
the production of our refrigerators. However, due 
to inappropriate food preserving conditions and 
not cleaning the inner surface of the refrigerator as 
required can bring forth the problem of odour. Pay 
attention to following to avoid this problem:
•	 Keeping the refrigerator clean is 

important. Food residuals, stains, etc. 
can cause odour. Therefore, clean 
the refrigerator with bi-carbonate 
dissolved in water every few months. 
Never use detergents or soap.

•	 Keep the food in closed containers.  
Microorganisms spreading out from 
uncovered containers can cause 
unpleasant odours.

•	 Never keep the food that have passed 
best before dates and spoiled in the 
refrigerator.

6.2. Protecting the plastic surfaces 
Do not put liquid oils or oil-cooked meals in your 
refrigerator in unsealed containers as they damage 
the plastic surfaces of the refrigerator. If oil is 
spilled or smeared onto the plastic surfaces, clean 
and rinse the relevant part of the surface at once 
with warm water.
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7 Troubleshooting
Check this list before contacting the service. Doing so will save you time and money. This list includes 
frequent complaints that are not related to faulty workmanship or materials. Certain features mentioned 
herein may not apply to your product.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clean or replace the washer. Damaged / torn door washer will cause the product to run for longer 
periods to preserve the current temperature.

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

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

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

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

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

cooler compartment has an effect on the temperature in the freezer compartment. Wait until the 
temperature of relevant parts reach the sufficient level by changing the temperature of cooler or 
freezer compartments.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>> The condensation 
will dissipate when the humidity is reduced.

The interior smells bad.
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•	 The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using sponge, warm water and 
carbonated water.
•	 Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and packaging materials 
without free of odour.
•	 The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed holders. Micro-organisms 
may spread out of unsealed food items and cause malodour. Remove any expired or spoilt foods from the 
product.
The door is not closing.

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

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

bear the product.

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

items in the drawer.
If The Surface Of The Product Is Hot.
•	 High temperatures may be observed between the two doors, on the side panels 

and at the rear grill while the product is operating. This is normal and does not 
require service maintenance!

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



ถึงลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เราต้องการให้คุณได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งได้รับการผลิตจาก
โรงงานอันทันสมัยพร้อมด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้งานทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อ้างอิงต่อไป หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลอื่น โปรดมอบคู่มือเล่ม
นี้ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ด้วย

คู่มือการใช้งานท�าให้มั่นใจถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างเร็วและปลอดภัย
• โปรดอ่านค�าแนะน�าผู้ใช้งานก่อนท่ีจะตดิตัง้และใช้งานผลิตภณัฑ์น้ี
• อ่านค�าแนะน�าด้านความปลอดภยัในการใช้งานเสมอ
• เกบ็รักษาคู่มอืผู้ใช้ไว้ในท่ีท่ีหยิบสะดวกส�าหรบัการใช้งานในอนาคต 
• โปรดอ่านเอกสารอ่ืนใด ท่ีให้มาพร้อมกบัผลิตภณัฑ์ด้วยเช่นเดยีวกนั
พึงตระหนักว่าคู่มือผู้ใช้งานเล่มนี้สามารถใช้ได้กับหลายรุ่นของผลิตภัณฑ์ ในคู่มือจะระบุ
ความแตกต่างที่หลากหลายใดๆ ในแต่ละรุ่นของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน

สัญลักษณ์และหมายเหตุ
สัญลักษณ์ต่อไปนี้น�ามาใช้งานในคู่มือผู้ใช้งาน:

C ข้อมูลส�าคัญและเคล็ดลับที่มี
ประโยชน์

A ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

B ความเสี่ยงของไฟฟ้าดูด

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
นี้ท�ามาจากวัสดุรีไซเคิลได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ
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1 ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในบทนี้ให้ค�าแนะน�าด้านความ
ปลอดภัยที่จ�าเป็นในการป้องกันความ
เสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บและวัสดุ
เสียหาย การล้มเหลวในการอ่าน
ท�าความเข้าใจข้อแนะน�าเหล่านี้จะ
เป็นเหตุให้การรับประกันทุกประเภท
ของผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลบังคับใช้
การใช้งานที่ตั้งใจ
• ผลิตภณัฑ์น้ีมคีวามตัง้ใจให้
ท�าการใช้ส�าหรับ
• ในร่มและในพ้ืนท่ีท่ีปิด เช่น ใน
บ้าน
• ในสภาพแวดล้อมท่ีปิด เช่น ห้อง
เกบ็สนิค้าและส�านักงาน
• ในพ้ืนท่ีพักรับรองท่ีปิด เช่น บ้าน
เช่า โรงแรมท่ัวไป โรงแรมแบบรวม
ค่าบรกิาร 
• ไม่ควรน�าไปใช้งานกลางแจ้ง

1.1. ความปลอดภัยทั่วไป
• ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่มีการใช้งาน

โดยบุคคลที่มีลักษณะบกพร่องทาง
กายภาพ จิตใจและอารมณ์โดยไม่มี
ความรู้และประสบการณ์อย่างเพียง
พอหรือโดยเด็กเล็ก อุปกรณ์เครื่อง
ใช้นี้สามารถใช้งานได้โดยบุคคล
กลุ่มดังกล่าวข้างต้นได้ภายใต้การ
ควบคุมดูแลและแนะน�าของบุคคลที่
รับผิดชอบความปลอดภัยของพวก
เขา เด็กๆ ไม่ควรจะได้รับอนุญาติ
ให้เล่นกับอุปกรณ์เครื่องใช้นี้

• ในกรณีเกิดอาการผิดปกติ ให้ถอด
ปลั๊กไฟของอุปกรณ์ออก

• หลังจากดึงปลั๊กไฟออกแล้ว รอ
อย่างน้อย 5 นาทีก่อนท�าการ
เสียบปลั๊กอีกครั้ง ถอดปลั๊กของ
ผลิตภัณฑ์ออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้

งาน ห้ามสัมผัสกับปลั๊กไฟขณะมือ
เปียก! ห้ามดึงปลั๊กออกที่บริเวณ
สายไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ

• ห้ามเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นถ้า
เต้าเสียบหายไป

• ถอดปลั๊กตู้เย็นในระหว่างการติดตั้ง 
การบ�ารุงรักษา การท�าความสะอาด
และการซ่อมแซม 

• ถ้าจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นระยะ
เวลาหนึ่ง ให้ถอดปลั๊กไฟออกและ
น�าเอาอาหารภายในออกมา 

• ห้ามใช้ไอน�้าหรือวัสดุท�าความ
สะอาดด้วยไอน�้าส�าหรับการ
ท�าความสะอาดตู้เย็นและละลาย
น�้าแข็งภายในตู้เย็น  ไอน�้าอาจจะ
ไปสัมผัสกับบริเวณพื้นที่มีพลังงาน
ไฟฟ้าและเป็นสาเหตุของไฟฟ้า
ลัดวงจรหรือไฟดูดได้!

• ห้ามล้างผลิตภัณฑ์โดยการใช้
สเปรย์ฉีดพ่นหรือพรมน�้าลงบน
ผลิตภัณฑ์! ระวังอันตรายไฟฟ้าดูด!

• ในกรณีการท�างานผิดปกติ ห้ามใช้
งานผลิตภัณฑ์ นั่นอาจเกิดไฟฟ้า
ดูดได้  ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับ
การรับรองก่อนกระท�าการใดๆ

• ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ถ้าส่วนที่ตั้งอยู่
ด้านบนหรือด้านหลังของผลิตภัณฑ์
ของคุณมีแผงวงจรพิมพ์ทางอิเล็ค
ทรอนิคส์ภายในถูกเปิดอยู่ (ฝา
ครอบแผ่นวงจรพิมพ์ทางอิเล็คทรอ
นิคส์) (1)
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1

1

• เสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นเข้าไปยัง
เต้าเสียบที่มีระบบสายดิน การต่อลง
ดินจะต้องกระท�าโดยช่างไฟฟ้าที่
ได้รับการรับรอง

• ถ้าผลิตภัณฑ์มีระบบแสงไฟ LED 
ให้ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการ
รับรองส�าหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน
หรือในกรณีของปัญหาใดๆ

• ห้ามสัมผัสกับอาหารแช่แข็งด้วยมือ
ที่เปียกน�้า! นั่นสามารถยึดมือคุณ
ติดกับอาหารได้!

• ห้ามวางของขวดหรือกระป๋องบรรจุ
ของเหลวเข้าไปในช่องแช่แข็งของ
ตู้เย็น นั่นอาจเป็นสาเหตุของการ
ระเบิดได้!

• วางภาชนะบรรจุของเหลวให้ตั้งขึ้น
หลังจากการปิดฝาให้แน่นสนิทแล้ว

• ห้ามพ่นสเปรย์ของสารก่อเปลวไฟ
ใกล้ๆ ผลิตภัณฑ์ นั่นอาจเป็นสาเหตุ
ของการไหม้หรือระเบิดได้

• ห้ามเก็บวัสดุที่ก่อให้เกิดเปลวไฟได้
และผลิตภัณฑ์ที่มีก๊าซที่ให้เปลวไฟ 
(สเปรย์น�้ายา เป็นต้น) เข้าไปไว้ใน
ตู้เย็น

• ห้ามวางภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่รองรับ
ของเหลวไว้บนตู้เย็น น�้าที่สาด
กระจายไปบนชิ้นส่วนที่มีพลังงาน
ไฟฟ้าอาจเป็นสาเหตุของไฟฟ้าดูด
และเสี่ยงต่อไฟไหม้ได้

• การทิ้งผลิตภัณฑ์ให้เจอกับฝนตก 
หิมะ แสงแดดและลมอาจเป็นสาเหตุ
ของอันตรายจากพลังงานไฟฟ้าได้ 
เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ห้ามลาก
ดึงโดยการจับที่ด้ามจับของประตูตู้
เย็น ด้ามจับอาจหลุดออกได้

• ดูแลเอาใจใส่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้
ส่วนใดของมือหรือร่างกายของคุณ
ไปติดขัดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
ในตัวตู้เย็น

• ห้ามปีนขึ้นหรือยืนพึงประตูตู้เย็น 
ลิ้นชักและส่วนใดๆ ที่คล้ายกัน
ของตู้เย็น นั่นอาจเป็นสาเหตุให้
ผลิตภัณฑ์ล้มลงและเกิดความเสีย
หายแก่ชิ้นส่วนได้ 

• ดูแลอย่าให้สายไฟพันกันเป็น
ตาข่าย

• เมื่อจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย
ไฟไม่ติดหรือเสียหาย

• อย่าวางปลั๊กพ่วงหรือแหล่ง
จ่ายไฟพกพาไว้ด้านหลัง
เครื่องใช้ไฟฟ้า
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• เด็กอายุตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปีได้รับ

อนุญาตให้ใส่และน�าสิ่งของออก
จากตู้เย็น

• เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารปนเปื้อน โปรด
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้:

• – การเปิดประตูไว้นานอาจท�าให้
อุณหภูมิภายในส่วนตู้เย็น

• เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ
• – เช็ดท�าความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัส

กับอาหารและระบบระบายที่เข้าถึง
ได้เป็นประจ�า

• – ล้างท�าความสะอาดถังบรรจุ
น�้า ถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 48 
ชั่วโมง และล้างระบบน�้าที่เชื่อมต่อ
กับ แหล่งจ่ายน�้า ถ้าไม่ได้จ่ายน�้า
เป็นเวลา 5 วัน

• – จัดเก็บเนื้อและปลาในภาชนะที่
เหมาะสมภายในตู้เย็นไม่ให้สัมผัส
หรือ หยดใส่อาหารอื่นๆ

• – ส่วนแช่แข็งอาหารสองดาวเหมาะ
ส�าหรับการเก็บอาหารแช่แข็ง
ส�าเร็จ จัดเก็บหรือท�าไอศกรีม หรือ
ท�าน�้าแข็ง

• – ส่วนหนึ่ง, สอง และสามดาวไม่
เหมาะส�าหรับการแช่แข็งอาหารสด

• – หากทิ้งตู้เย็นว่างเปล่าไว้เป็นเวลา
นาน ให้ปิดเครื่อง ละลายน�้าแข็ง 
เช็ดท�าความสะอาด เช็ดให้แห้ง 
และ

• เปิดประตู้ทิ้งไว้ เพื่อป้องกันเชื้อรา
ขึ้นภายในเครื่องใช้

1.1.1 การเตือน HC 
ถ้าผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยระบบ
ท�าความเย็นที่ใช้ก๊าซ R600a ให้ดูแล
เอาใจใส่ในการหลีกเลี่ยงการท�าความ
เสียหายแก่ระบบท�าความเย็นและท่อ
ของระบบความเย็นในขณะท�าการ
ใช้งานและเคลื่อนไหวตัวผลิตภัณฑ์ 
ก๊าซชนิดนี้สามารถเกิดประกายไฟ
ได้ ถ้าระบบท�าความเย็นเสียหาย ให้
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่ง

ก�าเนิดของไฟและท�าการระบายอากาศ
ในห้องทันที

C
ฉลากที่อยู่ด้านในซ้ายบ่ง
บอกถึงประเภทของก๊าซที่ใช้
กับผลิตภัณฑ์นี้

1.1.2 ส�าหรับรุ่นที่มีเครื่องจ่ายน�้าดื่ม
• แรงดันส�าหรับท่อน�้าเย็นจะต้องไม่เกิน 

90 psi (620 kPa) หากแรงดันน�้าเย็น
ของคุณเกินกว่า 80 psi (550 kPa) 
ให้ใช้วาล์วจ�ากัดแรงดันในระบบท่อ
หลักของคุณ หากคุณไม่ทราบวิธีการ
ตรวจสอบแรงดันน�้าของคุณ ให้ขอ
ความช่วยเหลือจากช่างประปา

• หากมีความเสี่ยงของปรากฏการณ์
ที่แรงดันในท่อเปลี่ยนแปลงฉับพลัน
ในการติดตั้งของคุณ ให้ใช้อุปกรณ์
ป้องกันปรากฏการณ์ดังกล่าวใน
การติดตั้งของคุณเสมอ ปรึกษา
กับช่างประปาหากคุณไม่แน่ใจ
ว่ามีปรากฏการณ์ที่แรงดันในท่อ
เปลี่ยนแปลงฉับพลันในการติดตั้งของ
คุณหรือไม่

• อย่าติดตั้งบนท่อน�้าร้อน ให้ใช้ความ
ระมัดระวังต่อความเสี่ยงของการแข็ง
ตัวของท่อยาง ช่วงการท�างานของ
อุณหภูมิน�้าจะต้องอยู่ที่อย่างต�่า 33°F 
(0.6°C) และไม่เกิน 100°F (38°C)

• ให้ใช้น�้าที่ใช้ส�าหรับบริโภคเท่านั้น
1.2. การใช้งานตามวัตถุประสงค์
• ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมา

ส�าหรับการใช้งานภายในบ้าน ไม่ได้
ออกแบบมาส�าหรับการใช้งานเชิง
พาณิชย์

• ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้งานส�าหรับการ
เก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น
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• ห้ามเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีความ

อ่อนไหวที่ต้องการการควบคุม
อุณหภูมิ (วัคซีน ยาที่อ่อนไหว
ต่อความร้อน วัสดุทางการแพทย์ 
เป็นต้น) ไว้ในตู้เย็น

• ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบส�าหรับความ
เสียหายใดๆ เนื่องจากการใช้งาน
ไม่ถูกต้องหรือการจัดการที่ไม่ถูก
ต้อง

• อะไหล่แท้มีให้บริการเป็นเวลา 10 
ปี นับจากวันที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์.

1.3. ความปลอดภัยของเด็กเล็ก
• เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่าง

จากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก
• ห้ามอนุญาตให้เด็กเล็กเล่นกับ

ผลิตภัณฑ์นี้
• ถ้าประตูของตู้เย็นประกอบด้วยตัว

ล็อค ให้เก็บรักษาให้ห่างจากการ
เอื้มถึงของเด็กเล็ก

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

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

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

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

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

WEEE  (2011/65/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มี
วัสดุที่เป็นอันตรายและสารต้องห้ามที่ระบุไว้
ในข้อก�าหนดดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ

1.6. ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
• วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการ

ผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลได้ที่สอดคล้องกับกฎ
ระเบียบแห่งขาติของเรา ห้ามก�าจัดขยะวัสดุ
บรรจุภัณฑ์โดยรวมกับขยะภายในบ้านหรือ
ขยะอื่นๆ ให้น�าไปยังจุดรวบรวมวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ที่ก�าหนดไว้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจจอ
แต่ละท้องถิ่นประเทศนั้น
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2 ตู้เย็น

C
*อุปกรณ์เสริม: รูปต่างๆ ในคู่มือผู้ใช้งานนี้เป็นแผนภาพและอาจไม่ตรงกันกับผลิตภัณฑ์ของ
คุณทั้งหมด ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนั้นอาจเป็น
ของรุ่นอื่นๆ

1- ช่องแช่แข็ง
2- ช่องแช่เย็น
3- พัดลม
4- ช่องแช่เนย
5- ชั้นวางท�าจากแก้ว
6- ชั้นวางของที่ประตูส�าหรับแช่เย็น
7- ส่วนเสริมส�าหรับบาร์แช่เครื่องดื่มขนาด

เล็ก
8- ถังน�้า
9- ขวดชั้น

10- ตัวกรองกลิ่น
11- ช่องแช่เย็นอุณหภูมิศูนย์องศา
12- ถังส�าหรับแช่ผัก
13- ขาตั้งแบบปรับระดับได้
14- ช่องส�าหรับเก็บอาหารแช่แข็ง
15- ชั้นวางของที่ประตูส�าหรับแช่แข็ง
16- ถาดท�าน�้าแข็ง
17- กล่องใส่น�้าแข็ง
18- ฝาครอบเครื่องท�าน�้าแข็ง
*อุปกรณ์เสริม

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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3 *4

5

*6

*7

1111

10

13

9

8

*14

12

*14

2 ตู้เย็น

C
*อุปกรณ์เสริม: รูปต่างๆ ในคู่มือผู้ใช้งานนี้เป็นแผนภาพและอาจไม่ตรงกันกับผลิตภัณฑ์ของ
คุณทั้งหมด ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนั้นอาจเป็น
ของรุ่นอื่นๆ
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3 การติดตั้ง
3.1. สถานที่ที่เหมาะสม
ส�าหรับการติดตั้ง
ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองส�าหรับ
การติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พร้อมส�าหรับ
การติดตั้งผลิภัณฑ์ ให้ดูข้อมูลในคู่มือผู้ใช้
งานเล่มนี้และท�าให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าและ
น�้าเป็นไปตามความต้องการนั้น ถ้าไม่เป็นไป
ตามข้อก�าหนดที่ต้องการ ให้ติดต่อกับช่างไฟ
ฟ้าและช่างประปาเพื่อการจัดเตรียมระบบ
สาธารณูปโภคที่จ�าเป็นนั้น

B
ค�าเตือน: ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบ
ส�าหรับความเสียหายที่มีสาเหตุมาจาก
การท�างานใดๆ ที่กระท�าโดยบุคคลที่
ไม่ได้รับการรับรอง

B
ค�าเตือน: สายไฟของผลิตภัณฑ์จะ
ต้องดึงออกในระหว่างการติดตั้งเสมอ 
การไม่ปฎิบัติตามค�าแนะน�าดังกล่าว
อาจเกิดผลเสียหายถึงการเสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บสาหัสได้!

A
ค�าเตือน: : ถ้าช่องประตูของห้องแคบ
เกินไปที่ตัวผลิตภัณฑ์จะสามารถผ่าน
เข้าไปได้ ให้ถอดประตูออกและพลิก
ด้านโดยเอาด้านข้างน�าเข้าไป ถ้ายัง
ไม่ได้ ให้ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับ
การรับรอง

• วางผลิตภัณฑ์บนพื้นเรียบเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สั่นสะเทือน

• วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างอย่างน้อย 30 ซม. 
จากเครื่องท�าความร้อน เตาอบหรือแหล่ง
ก�าเนิดความร้อนที่คล้ายกันและห่างอย่าง
น้อย 5 ซม. จากเตาไฟฟ้า

• ห้ามวางผลิตภัณฑ์ให้สัมผัสกับแสงแดด
โดยตรงหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่สภาพ
แวดล้อมที่ชุ่มชื้น

• ผลิตภัณฑ์นี้ต้องการการหมุนเวียนอากาศที่
พอเพียงส�าหรับประสิทธิภาพการท�างานที่
ดี ถ้าต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในมุมห้องใกล้
เฟอร์นิเจอร์ พึงระลึกว่าต้องเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 5 ซม. ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์และ
เพดานห้องและผนังห้อง

• ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มี
อุณหภูมิต�่ากว่า -5°C

3.2. การติดลิ่มพลาสติก
ใช้ลิ่มพลาสติกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์เพื่อให้มี
ระยะห่างพอเพียงส�าหรับการหมุ่นเวียนของ
อากาศระหว่างผลิตภัณฑ์และผนังห้อง 
1. ในการติดล่ิมพลาสตกิ ให้ถอดสกรยึูดบนตัว
ผลิตภณัฑ์ออกและใช้สกรูท่ีให้มาพร้อมกบัล่ิม
พลาสติกแทน

2. ตดิล่ิมพลาสตกิ 2 ชิน้บนฝาครอบช่องระบาย
อากาศท่ีแสดงท่ีอักษร j ในรูป
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การติดตั้ง
3.3. การปรับขาตั้ง
ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในระดับสมดุล ให้ปรับขา
ตั้งโดยการหมุนไปด้านขวาหรือด้านซ้าย

3.4. การเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้า

A
ค�ำเตอืน: ห้ามใช้เต้าเสียบไฟฟ้าแบบ
ต่อขยายหรือเต้าเสียบหลายทางใน
การเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้า

B
ค�าเตอืน: สายไฟที่ช�ารุดเสียหายจะ
ต้องท�าการเปลี่ยนโดยศูนย์บริการที่ได้
รับการรับรอง

C
เมื่อวางเครื่องท�าความเย็น 2 เครื่อง
ไว้ติดกัน ให้ทิ้งระยะห่างระหว่างสอง
เครื่องอย่างน้อย 4 ซม.

• บริษัทเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้งานที่ไม่มีการ
เชื่อมต่อลงดินและการเชื่อมต่อพลังงาน
ไฟฟ้าที่ไม่ได้ตามกฎระเบียบแห่งชาติ

• ปลั๊กสายไฟจะต้องเข้าถึงได้สะดวกหลัง
การติดตั้ง 

• ห้ามใช้ปลั๊กหลายทางทั้งทีมีหรือไม่มีสาย
เชื่อมต่อระหว่างเต้าเสียบที่ผนังและตู้เย็น

ส�ำหรับกำรปรับประตแูนวตัง้
•	 คลำยน็อตยดึทีด่ำ้นลำ่ง
•	 ขนัน็อตยดึ (ตำมเข็ม/ทวนเข็ม) 

ใหไ้ดต้ำมระดบัต�ำแหน่งของ
ประตู

•	 ขนัน็อตยดึทีต่�ำแหน่งสดุทำ้ยที่
ตอ้งกำร

ส�ำหรับกำรปรับประตแูนวนอน
•	 คลำยสลกัยดึดำ้นบน
•	 ขนัสลกัปรับ (ตำมเข็ม/ทวนเข็ม) 

บนดำ้นทีไ่ดต้ำมต�ำแหน่งของ
ประตู

•	 ขนัสลกัยดึทีด่ำ้นบนทีต่�ำแหน่ง
สดุทำ้ยทีต่อ้งกำร

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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การติดตั้ง
3.5. การเชื่อมต่อระบบน�้า 
(ตัวเลือกเสริม)

A
ค�าเตือน: ถอดปลั๊กไฟของตัว
ผลิตภัณฑ์และปั๊มน�้าออก (ถ้ามี) ใน
ระหว่างการติดตั้ง

การเชื่อมต่อระบบท่อน�้าหลัก ตัวกรองและ
ถังพักน�้าขนาดใหญ่เข้ากับผลิตภัณฑ์จะต้อง
กระท�าโดยศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง 
ผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับถังน�้าขนาด
ใหญ่หรือโดยตรงไปยังระบบท่อน�้าหลักได้
โดยขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น ในการจัดการการ
เชื่อมต่อ ท่อน�้าท�าจากยางจะต้องเชื่อมต่อเข้า
กับตัวผลิตภัณฑ์ก่อนเป็นอันดับแรก
ตรวจสอบเพื่อดูว่าชิ้นส่วนต่อไปนี้ได้รับมา
พร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่คุณซื้อมาหรือ
ไม่ 

3

1

4

2

*5

1. ข้อต่อ (1 ชิ้น): ใช้ในการยึดท่อน�้าท�าจาก
ยางเข้ากับด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์

2. คลิบยึดท่อน�้า (3 ชิ้น): ใช้ในการยึดแน่น
ท่อน�้าเข้ากับผนัง

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

4. หัวปรับก็อกน�้า (1 ชิ้น): ประกอบด้วยตัว
กรองแบบมีรูพรุน ใช้ส�าหรับการเชื่อมต่อ
เข้ากับระบบท่อน�้าเย็น

5. ตัวกรองน�้า (1 ชิ้น *อุปกรณ์เสริม): ใช้
ในการเชื่อมต่อระบบท่อน�้าหลักเข้ากับตัว
ผลิตภัณฑ์ ตัวกรองน�้าไม่จ�าเป็นถ้าเชื่อม
ต่อเข้ากับระบบถังกรอง
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การติดตั้ง

1
23

3.6. การเชื่อมต่อท่อน�้าที่ท�า
จากยางเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์
ในการเชื่อมต่อท่อน�้าที่ท�าจากยางเข้ากับตัว
ผลิตภัณฑ์ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ถอดข้อต่อบนตัวปรับหัวจ่ายน�้าของท่อ

ยางที่อยู่ด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์ออก
และวางท่อยางพาดผ่านข้อต่อ 

2. ดันท่อยางลงด้านล่างให้แน่นและเชื่อมต่อ
เข้ากับตัวปรับหัวจ่ายน�้า

3. ขันข้อต่อให้แน่นด้วยมือเพื่อยึดเข้ากับตัว
ปรับหัวจ่ายน�้า คุณอาจท�าการขันให้แน่น
โดยการใช้ประแจขันท่อหรือคีมก็ได้

3.7. การเชือ่มต่อเข้ากบัระบบท่อน�า้หลัก
(ตัวเลือกเสริม)
ในการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยการเชื่อมต่อไป
ยังระบบท่อน�้าเย็นหลัก จะต้องใช้ข้อต่อวาล์ว
มาตรฐานขนาด 1/2 นิ้วติดตั้งเข้ากับระบบน�้า
เย็นหลักในบ้านของคุณ ถ้าไม่มีข้อต่อหรือ
คุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษากับช่างประปาที่ได้รับ
การรับรอง 
1. ปลดข้อต่อ (1) ออกจากหัวปรับก็อกน�้า (2)

123

2. เชื่อมต่อหัวปรับก็อกน�้าเข้ากับวาล์วของ
ระบบน�้าหลัก

3. ติดข้อต่อรอบๆ ท่อน�้าที่ท�าจากยาง

4. เชื่อมต่อปลายด้านอื่นของท่อยางเข้ากับ
ระบบท่อน�้าหลัก (ดูที่หัวข้อ 3.7) หรือเพื่อ
การใช้ถังพักน�้าขนาดใหญ่ ให้เชื่อมต่อ
ไปยังปั๊มน�้า (ดูหัวข้อ 3.8)
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การติดตั้ง
4. ติดข้อต่อเข้าไปยังหัวปรับก็อกน�้าและขัน

ให้แน่นด้วยมือ/เครื่องมือ
2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของท่อยางไปยังปั๊ม

น�้าโดยการดันท่อยางเข้าไปในทางเข้า
ของท่อยางในตัวปั๊ม  

  

5. เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย เกิดการ
เลื่อนต�าแหน่งหรือการเชื่อมต่อท่อน�้าที่ท�า
จากยางหลุดโดยไม่คาดหมาย ให้ใช้คลิบ
ที่ให้มายึดท่อยางให้เหมาะสม

A
ค�าเตอืน: หลังจากเปิดก็อกน�้า โปรด
แน่ใจว่าไม่มีน�้ารั่วไหลที่ปลายด้านใดๆ 
ของท่อยาง ในกรณีมีการรั่วไหล ให้
ปิดวาล์วน�้าและขันแน่นการเชื่อมต่อ
ทั้งหมดโดยใช้ประแจหรือคีมส�าหรับท่อ

3.8. ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ถังพักน�้าขนาดใหญ่
(ตัวเลือกเสริม)
ส�าหรับการใช้ถังพักน�้าขนาดใหญ่เพื่อเชื่อม
ต่อระบบน�้าของผลิตภัณฑ์ จะต้องใช้ปั๊มน�้าที่
แนะน�าโดยศูนย์บริการที่ได้การรับรอง 
1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของท่อยางที่ให้มา

กับปั๊มไปยังตัวผลิตภัณฑ์ (ดูหัวข้อ 3.6) 
และปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านล่าง

3. วางและยึดแน่นท่อยางของปั๊มเข้าไปใน
ถังพักน�้าขนาดใหญ่

4. เมื่อท�าการติดตั้งการเชื่อมต่อแล้ว เสียบ
ปลั๊กและเริ่มการท�างานของปั๊มน�้าได้

C
โปรดรอเป็นเวลา 2-3 นาทีหลัง
จากเริ่มสตาร์ทปั๊มน�้าเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพที่ต้องการ

C สามารถดูคู่มือผู้ใช้งานส�าหรับปั๊ม
น�้าเพื่อการเชื่อมต่อระบบน�้าได้

C เมื่อใช้ถังพักน�้าขนาดใหญ้ ก็ไม่
จ�าเป็นต้องใช้ตัวกรองน�้า

3.9 ตัวกรองน�้า
(ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์อาจมีตัวกรองภายในหรือภายนอก
ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น การติดตั้งตัวกรองให้ปฎิบัติ
ตามค�าแนะน�าด้านล่างนี้
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การติดตั้ง
3.9.1.การยึดตัวกรองภายนอก
เข้ากับผนัง (ตัวเลือกเสริม)

A ค�าเตือน: ห้ามยึดแน่นตัวกรองให้อยู่
บนตัวผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบเพื่อดูว่าชิ้นส่วนต่อไปนี้ได้รับมา
พร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่คุณซื้อมาหรือ
ไม่

1. ข้อต่อ (1 ชิ้น): ใช้ในการยึดท่อน�้าท�าจาก
ยางเข้ากับด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์

2. หัวปรับก็อกน�้า (1 ชิ้น): ใช้ส�าหรับการ
เชื่อมต่อกับระบบท่อน�้าเย็นหลัก

3. ตัวกรองแบบมีรูพรุน (1 ชิ้น)
4. คลิบยึดท่อน�้า (3 ชิ้น): ใช้ในการยึดแน่น

ท่อน�้าเข้ากับผนัง
5. อุปกรณ์ช่วยการเชื่อมต่อตัวกรอง (2 ชิ้น): 

ใช้ในการยึดแน่นตัวกรองเข้ากับผนัง
6. ตัวกรองน�้า (1 ชิ้น): ใช้ในการเชื่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบท่อน�้าหลัก ตัว
กรองน�้าจะไม่จ�าเป็นถ้าใช้การเชื่อมต่อ
เข้ากับถังพักน�้าขนาดใหญ่

1. เชื่อมต่อหัวปรับก็อกน�้าเข้ากับวาล์วของ
ระบบน�้าหลัก

2. หาต�าแหน่งในการยึดตัวกรองภายนอก 
ยึดแน่นโดยใช้อุกรณ์ช่วยเชื่อมต่อตัว
กรอง (5) เข้ากับผนัง

3. ติดตัวกรองในต�าแหน่งวางขึ้นบนอุปกรณ์
ช่วยเชื่อมต่อตัวกรอง ตามที่ระบุในฉลาก 
(6) 

4. ติดส่วนขยายของท่อยางจากด้านบนของ
ตัวกรองไปยังหัวปรับการเชื่อมต่อน�้าของ
ตัวผลิตภัณฑ์ (ดูหัวข้อ 3.6.)

หลังจากท�าการเชื่อมต่อแล้ว จะได้ดรูปด้าน
ล่างนี้

1 2 3

4

5

6



15 / 42 TWตู้เย็น / คู่มอืการใช้งาน

การติดตั้ง
3.9.2.ตัวกรองภายใน
ตัวกรองภายในที่ให้มากับผลิตภัณฑ์จะไม่ได้
ติดตั้งมาพร้อมกับการส่งมอบ โปรดปฎิบัติตาม
ค�าแนะน�าด้านล่างนี้ในการติดตั้งตัวกรอง

1. ไฟแสดงสถานะ “ปิดการท�าน�้าแข็ง”  จะ
ต้องสว่างขึ้นในขณะท�าการติดตั้งตัวกรอง 
ปรับสวิทช์ไฟแสดงสถานะ เปิด-ปิด โดย
ใช้ปุ่ม “ท�าน�้าแข็ง” บนหน้าจอ 

ท่อน�้า:

ท่อน�้าจากถังพักน�้าขนาดใหญ่:

2. ถอดถังส�าหรับบรรจุผัก (a) ออก เพื่อเข้า
ถึงตัวกรองน�้าได้

a

C ห้ามใช้น�้า 10 แก้วแรกหลังจาก
เชื่อมต่อกับตัวกรองแล้ว
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การติดตั้ง
3. ถอดฝาครอบตัวกรองน�้าโดยการดึงออก

มา

C
อาจมีน�้าหยดเล็กน้อยไหลออกมา
หลังจากถอดฝาครอบแล้ว นี่เป็น
เรืองปกติ

4. วางฝาครอบของตัวกรองน�้าเข้าไปใน
กลไกการล็อกและดันเพื่อล็อคให้อยู่ใน
ต�าแหน่ง

5. กดปุ่ม “ท�าน�า้แข็ง” บนหน้าจออีกครั้งเพื่อ
ยกเลิกโหมด “ปิดการท�าน�า้แข็ง” 

C
ตัวกรองน�้าจะดักกรองอนุภาคแปลก
ปลอมในน�้า แต่ไม่สามารถดักกรอง
จุลชีพขนาดเล็กในน�้าได้

C ดูหัวข้อ 5.2 ส�าหรับการเปิดการท�างาน
ของระยะเวลาเพื่อเปลี่ยนตัวกรอง
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4 การเตรียม
4.1. การปฎิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน
mehmet

A
การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้ว
ยอิเล็คทรอนิกส์จะเป็นอันตราย 
เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายต่อ
ผลิตภัณฑ์ได้

• ห้ามเปิดประตูของตูเย็นทิ้งไว้เป็นระยะ
เวลานาน

• ห้ามวางอาหารร้อนหรือเครื่องดื่มร้อน
เข้าไปในตู้เย็น

• ห้ามใส่อาหารเข้าไปแช่ในตู้เย็นมากเกิน
ไป เนื่องจากจะไปขัดขวางการหมุนเวียน
ของอากาศซึ่งจะลดความสามารถของการ
ท�าความเย็นน้อยลง

• ค่าอัตราการบริโภคพลังงานที่ระบุไว้
ส�าหรับตู้เย็นมีการวัดมาจากการถอดชั้น
วางส่วนบนของช่องแช่แข็งออก โดยมี
ชั้นวางอื่นๆ และลิ้นชักด้านล่างสุดไว้ใน
ต�าแหน่งและอยู่ภายใต้โหลดสูงสุด ชั้นวาง
ด้านบนที่ท�าจากแก้วสามารถใช้งานได้ 
ขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของอาหารที่จะ
น�าเข้าไปแช่แข็ง

• โดยการขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ การละลายน�้าแข็งของอาหาร
แช่แข็งในช่องแช่เย็นจะท�าให้มั่นใจว่ามี
การประหยัดพลังงานและรักษาคุณภาพ
อาหารไว้ได้อย่างดี

• ตะกร้า/ลิ้นชักที่ให้มาพร้อมกับช่องแช่
เย็นจะต้องใช้งานส�าหรับโหมดสิ้นเปลือง
พลังงานต�่าเสมอและเพื่อสภาวะการจัดเก็บ
ที่ดีกว่า

• อาหารที่สัมผัสกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิใน
ช่องแช่แข็งอาจะเพิ่มอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ดังนั้นควร
หลีกเลี่ยงไม่ให้อาการสัมผัสกับเซ็นเซอร์
ใดๆ

• ความร้อนและอากาศชื้นจะไม่แทรก
เข้าสู่ผลิตภัณฑ์โดยตรงหากไม่ได้เปิด
ประตูไว้ โดยผลิตภัณฑ์จะปรับสภาวะ
ให้เหมาะสมกับการปกป้องอาหารของ
คุณได้เอง ฟังก์ชันและส่วนประกอบ เช่น 
คอมเพรสเซอร์ พัดลม ส่วนท�าความร้อน 
ส่วนละลายน�้าแข็ง หลอดไฟ หน้าจอ และ
อื่น ๆ จะท�างานตามที่จ�าเป็นเพื่อให้ใช้
พลังงานน้อยที่สุดภายใต้สภาวะเหล่านี้

• โปรดท�าให้มั่นใจว่าอาหารจะไม่สัมผัสกับ
ตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิช่องแช่เย็นที่
ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้

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

ภายในเป็นระยะเวลา 6 และห้ามเปิดประตู
ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ

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

C
เป็นสิ่งปกติที่ขอบด้านหน้าของตู้เย็น
จะอุ่น บริเวณพื้นที่ส่วนนี้ได้รับการ
ออกแบบมาให้อุ่นเสมอเพื่อป้องกัน
การควบแน่นเป็นหยดน�้า

C
ในบางรุ่น แผงอุปกรณ์ควบคุมจะปิด
โดยอัตโนมัติหลังจากประตูปิดแล้ว 5 
นาที และจะเปิดการท�างานใหม่หลัง
จากเปิดประตูใหม่หรือกดปุ่มใดๆ
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5 การใช้งานผลิตภัณฑ์

5.1. แผงส�าหรับไฟแสดงสถานะ
แผงไฟแสดงสถานะอาจแปรผันโดยขึ้นอยู่กับร่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ฟังก์ชันการท�างานที่บ่งชี้ด้วยเสียงหรือการมองเห็นด้วยสายตาของแผงไฟแสดงสถานะจะช่วย
ในการใช้งานตู้เย็น

8 1 2 3

457 6

9

1. ไฟแสดงสถานะของช่องแช่เย็น
2. ไฟแสดงสถานะของความผิดพลาด
3. ไฟแสดงสถานะของอณุหภมูิ
4. ปุ่มฟังก์ชนัการท�างานในช่วงวนัหยุดยาว
5. ปุ่มปรบัอุณหภมูิ
6. ปุ่มเลือกช่องแช่เย็น
7. ไฟแสดงสถานะของช่องแช่เย็น
8. ไฟแสดงสถานะของโหมดประหยัดพลังงาน
9. ไฟแสดงสถานะของฟังก์ชนัการท�างานในช่วงวนัหยุดยาว 
*ตัวเลือกเสริม

C
*ตัวเลือกเสรมิ: รูปภาพต่างๆ ในคู่มือผู้ใช้งานเล่มนี้มีความตั้งใจส�าหรับการร่างแบบและอาจ
จะไม่ตรงกันกับตัวผลิตภัณฑ์ของคุณจริงๆ ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย ข้อมูลนี้อาจเป็นของรุ่นอื่นๆ
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การใช้ผลิตภัณฑ์
1. ไฟแสดงสถานะของช่องแช่เย็น
ไฟส่องสว่างของช่องแช่เย็นจะเปิดขึ้นเมื่อ
ท�าการปรับอุณหภูมิของช่องแช่เย็น
2. ไฟแสดงสถานะของความผิดพลาด
เซ็นเซอร์นี้จะเปิดการท�างานถ้าตู้เย็นมีความ
เย็นไม่เพียงพอหรือในกรณีของความผิด
พลาดของเซ็นเซอร์เกิดขึ้น เมื่อไฟแสดง
สถานะตัวนี้เปิดการท�างาน ไฟแสดงสถานะ
ของอุณหภูมิช่องแช่แข็งจะแสดงผลเป็น "E" 
และไฟแสดงสถานะของอุณหภูมิช่องแช่เย็น
จะแสดงผลเป็นตัวเลข "1, 2, 3..." เป็นต้น 
ตัวเลขบนไฟแสดงสถานะจะท�าหน้าที่แจ้งเจ้า
หน้าที่บริการเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. ไฟแสดงสถานะของอุณหภูมิ
บ่งบอกถึงอุณหภูมิของช่องแช่แข็งและช่อง
แช่เย็น
4.ปุ่มฟังก์ชันการท�างานในช่วงวันหยุดยาว
ในการเปิดการท�างานของฟังก์ชันนี้ ให้กด
ปุ่มการท�างานวันหยุดยาวค้างไว้เป็นเวลา 3 
วินาที เมื่อฟังก์ชันการท�างานในช่วงวันหยุด
ยาวเปิดการท�างานแล้ว ไฟแสดงสถานะของ
อุณหภูมิช่องแช่เย็นจะแสดงผลเป็น "- -" และ
จะไม่มีการเปิดการท�างานของกระบวนการ
ท�าความเย็นในช่องแช่เย็น ฟังก์ชันนี้ไม่
เหมาะส�าหรับการเก็บรักษาอาหารไว้ในช่อง
แช่เย็น ช่องอื่นๆ จะยังคงรักษาความเย็นไว้
สืบเนื่องจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ส�าหรับแต่ละช่อง
เหล่านั้น

กดปุ่มการท�างานในช่วงวันหยุดยาว ( ) 
อีกครั้งเพื่อยกเลิกการท�างานของฟังก์ชันนี้
5. ปุ่มปรับอุณหภูมิ
อุณหภูมิของแต่ละช่องแช่อาหารจะแปรผัน
ได้ตั้งแต่ช่วง -24°C..... -18°C และ 
8°C...1°C 
6. ปุ่มเลือกช่องแช่เย็น
ใช้ปุ่มการเลือกช่องแช่เย็นในตู้เย็นเพื่อสลับ
ไปมาระหว่างช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง
7. ไฟแสดงสถานะของช่องแช่เย็น
ไฟส่องสว่างของช่องแช่แข็งจะเปิดขึ้นมาเมื่อ
มีการปรับอุณหภูมิของช่องแช่เย็น
8. ไฟแสดงสถานะของโหมดประหยัด
พลังงาน
บ่งบอกว่าตู้เย็นก�าลังท�างานในโหมด
ประหยัดพลังงาน ไฟแสดงสถานะนี้จะเปิด
การท�างานเมื่ออุณหภูมิในช่องแช่แข็งถูกตั้ง
ไว้ที่  -18°C
9.ไฟแสดงสถานะการท�างานในช่วงวันหยุด
ยาว
บ่งบอกว่าฟังก์ชันการท�างานในช่วงวันหยุด
ยาวถูกเปิดการท�างาน



20 / 42  TW ตูเ้ย็น / คู่มอืการใช้งาน

การใช้ผลิตภัณฑ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Eco Mode

Yellow: Vacation
Display On after any interaction with buttons
interaction with product/

C
*ตัวเลือกเสรมิ: รูปภาพต่างๆ ในคู่มือผู้ใช้งานเล่มนี้มีความตั้งใจส�าหรับการร่างแบบและอาจ
จะไม่ตรงกันกับตัวผลิตภัณฑ์ของคุณจริงๆ ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย ข้อมูลนี้อาจเป็นของรุ่นอื่นๆ
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การใช้ผลิตภัณฑ์
1- การแจ้งเตือนไฟฟ้าล้มเหลว/ อุณหภูมิสูง / 

ข้อผิดพลาด :
2-  การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่อาหาร
3- การแช่แข็งรวดเร็ว
4- การล็อกปุ่มกด
5- ฟังก์ชันการท�างานในช่วงวันหยุดยาว
6- แช่เย็นรวดเร็ว
7- การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่เย็น
8- ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (Eco fuzzy)
9- การปิดสัญญาณการแจ้งเตือน 

• การแจ้งเตอืนอุณหภมูสิงู: สแีดง (ไฟกระ
พรบิ 1 เฮริตซ์) 
• ภายใน 1 นาทีหลังจากท่ีประตูถกูเปิดไว้ 
(เมือ่การแจ้งเตอืนประตเูปิดถกูเปิดใช้งาน) 
ไฟสแีดงสว่างข้ึน
• เมือ่ประตถูกูเปิดไว้ สขีาว
• โหมดประหยัดพลังงาน: สเีขยีว
• การแช่แขง็รวดเรว็: สฟ้ีา
• แช่เย็นรวดเรว็: สฟ้ีา
• การท�างานช่วงวนัหยุดยาว: สเีหลือง
• ปิดจอแสดงผล: สเีขียว
• หลังจากท่ีประตูถกูปิด หากโหมดการ
ท�างานหน่ึงในระหว่าง สขีาว/ โหมดประหยัด
พลังงาน แช่แขง็รวดเร็ว แช่เย็นรวดเรว็ การ
ท�างานในวนัหยุดยาวถกูเปิดท�างาน สไีฟของ
โหมดเหล่าน้ันจะแสดงผลลออกมาเป็นเวลา 
1 นาที (สขีองโหมดจะนานกว่าของสไีฟบอก
สถานะจอแสดงผล)

1. การแจ้งเตือนไฟฟ้าล้มเหลว/อุณหภูมิสูง / 
ข้อผิดพลาด 
ไฟบ่งชี้นี้จะส่องสว่างในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ มี
ความล้มเหลวทางอุณหภูมิสูงและสัญญาญ
แจ้งข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
ยาวนานนั้น ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ช่องท�าความ
เย็นเยือกแข็งไปได้ถึง จะสว่างกระพริบไปมา
บนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล หลังจากตรวจ
สอบอาหารที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ให้กดปุ่ม
ปิดการแจ้งเตือนเพื่อล้างสัญญาณแจ้งเตือน 
โปรดดูอ้างอิงที่ "มาตรการขจัดปัญหาที่
แนะน�าไว้ในส่วนของวิธีการแก้ไขปัญหา" 
ในคู่มือของคุณหากคุณสังเกตพบว่าไฟบ่งชี้
สถานะยังสว่างอยู่

2. การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง   
การตั้งอุณหภูมิส�าเร็จส�าหรับช่องแช่แข็ง เมื่อ
กดปุ่มนี้ คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิของช่อง
แช่แข็งไปที่ -18, -19,  -20, -21, -22, -23 
และ -24 ได้ตามล�าดับ
3. การแช่แข็งรวดเร็ว 
กดปุ่มเพื่อการแช่แข็งรวดเร็ว ไฟบ่งชี้สถานะ
ของการแช่แข็งรวดเร็ว ( ) จะถูกเปิดใช้
ท�างาน
ไฟบ่งชี้การแช่แข็งรวดเร็วจะสว่างขึ้นเมื่อ
ฟังก์ชันการแช่แข็งรวดเร็วเปิดใช้งานและ
ค่าของไฟบ่งชี้อุณหภูมิช่องแช่เย็นแสดง
เป็น -27 การยกเลิกฟังก์ชันนี้ กดปุ่มแช่แข็ง
รวดเร็ว (  ) อีกครั้ง ไฟบ่งชี้สถานการณ์แช่
แข็งรวดเร็วจะปิดและกลับไปสู่การตั้งค่าปกติ 
ฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างเร็วจะถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติหลังจากผ่านไป  24 ชั่วโมง หากคุณ
ไม่ได้ยกเลิกด้วยตัวเอง ถ้าคุณต้องการแช่แข็ง
ส�าหรับอาหารมากขึ้น ขอแนะน�าให้เปิดการ
ท�างานของฟังก์ชันนี้ก่อนที่จะใส่อาหารเข้าไป
4. การล็อกปุ่มกด
กดค้างที่ปุ่มปิดการแจ้งเตือนเป็นเวลา 3 วินาที 
สัญลักษณ์การล็อคปุ่มกดจะสว่างขึ้นและการ
ล็อคปุ่มกดถูกเปิดท�างาน เมื่อการล็อคปุ่มกด
ถูกเปิด ปุ่มกดต่าง ๆ จะไม่สามารถใช้งาน กด
ค้างที่ปุ่มปิดการแจ้งเตือนเป็นเวลา 3 วินาทีอีก
ครั้ง สัญลักษณ์การล็อกปุ่มกดจะถูกปิดไฟและ
โหมดการล็อกปุ่มกดจะถูกออกจากการท�างาน 
5. ฟังก์ชันการท�างานในช่วงวันหยุดยาว
ส�าหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชันหยุดพักร้อน ให้
กดปุ่มประหยัด (fuzzy) เป็นเวลา 3 วินาทีและ
ไฟบ่งชี้สถานะโหมดการท�างานหยุดพักร้อน (

) จะถูกเปิดใช้งาน เมื่อฟังก์ชันหยุดพักร้อน
ถูกเปิดใช้งาน สัญลักษณ์ “- -” จะแสดงขึ้น
มาบนไฟบ่งชี้สถานะอุณหภูมิของช่องแช่เย็น
และจะไม่มีการท�าความเย็นในช่องแช่เย็น ไม่
แนะน�าให้เก็บรักษาอาหารไว้ในช่องแช่เย็น
ในการท�างานของฟังก์ชันนี้ ช่องอื่นๆ จะได้
รับการท�าความเย็นต่อไปตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้
ของแต่ละช่อง
หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม 
ฟังก์ชนัการท�างานวนัหยุดยาว  อีกครั้ง
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6.การท�าความเย็นรวดเร็ว
ไฟบ่งชีก้ารท�าความเย็นรวดเรว็จะสว่างข้ึน ( ) 
และไฟบ่งชีอุ้ณหภมูช่ิองแช่เย็นจะแสดงผลเป็น 1 
เมือ่ฟังก์ชนัการท�าความเย็นรวดเรว็ถกูเปิดท�างาน 
การยกเลิกฟังก์ชนัน้ี กดปุ่มแช่เย็นรวดเร็วอกี
ครัง้ ไฟบ่งชีส้ถานการณ์แช่เย็นรวดเรว็จะปิดและ
กลับไปสูก่ารต้ังค่าปกต ิฟังก์ชนัการแช่เย็นอย่าง
เร็วจะถกูยกเลิกโดยอัตโนมตัหิลังจากผ่านไป  1 
ชัว่โมง หากคุณไม่ได้ยกเลิกด้วยตัวเอง ถ้าคุณ
ต้องการแช่เย็นส�าหรบัอาหารมากข้ึน ขอแนะน�า
ให้กดปุ่มการท�าความเย็นรวดเรว็น้ีก่อนท่ีจะใส่
อาหารเข้าไป
7. ปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่เย็น
หลังจากกดปุ่มนี้แล้ว สามารถตั้งอุณหภูมิของ
ช่องแช่เย็นได้ตั้งแต่  8,7,6,5,4,3,2 และ 1 
ตามล�าดับ
8. ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (Eco fuzzy) 
กดปุ่มและค้างไว้ของปุ่มนี้เป็นเวลา 1 วินาที
เพื่อเปิดการท�างานของฟังก์ชันประหยัด
พลังงาน (Eco fuzzy) ของเครื่อง ตู้เย็นจะเริ่ม
การท�างานในโหมดประหยัดที่สุดอย่างน้อย 6 
ชั่วโมงหลังจากนั้น ไฟบ่งชี้การใช้งานโหมด
ประหยัดจะเปิดเมื่อฟังก์ชันนี้เปิดการท�างาน 

 ) กดปุ่มและค้างไว้ของปุ่มประหยัดพลังงาน 
(Eco fuzzy) เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดการ
ท�างานของฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (Eco 
fuzzy) ของเครื่อง
ไฟบ่งชี้สถานะจะสว่างหลังจาก 6 ชั่วโมงเมื่อ
ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (Eco fuzzy) ถูก
เปิดใช้งาน
9. การปิดสัญญาณการแจ้งเตือน
ในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเตือนไฟฟ้าดับ/
อุณหภูมิสูงเกิดขึ้น หลังจากตรวจสอบอาหาร
ที่อยู่ในช่องแช่แข็งแล้ว ให้กดปุ่มปิดสัญญาณ
แจ้งเตือน เพื่อล้างสัญญาณเสียงแจ้งเตือน
ออกไป
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1. การใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
2- เตือนอุณหภูมิสูง / ความผิดพลาดเกิดขึ้น
3. ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน (ปิดการแสดงผล)
4- การท�าความเย็นอย่างเร็ว
5- ฟังก์ชันการท�างานในช่วงวันหยุดยาว
6- การตั้งค่าอุณหภูมิในช่องแช่เย็น
7. ประหยัดพลังงาน (ปิดการแสดงผล)/ การปิดสัญญาณแจ้ง

เตือน
8- ล็อคปุ่มกด
9- โหมดประหยัด (Eco-fuzzy)
10-  การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่อาหาร 
11- การแช่แข็ง รวดเร็ว

C
*ตัวเลือกเสรมิ: รูปภาพต่างๆ ในคู่มือผู้ใช้งานเล่มนี้มีความตั้งใจส�าหรับการร่างแบบ
และอาจจะไม่ตรงกันกับตัวผลิตภัณฑ์ของคุณจริงๆ ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้
ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ข้อมูลนี้อาจเป็นของรุ่นอื่นๆ
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1. การใช้งานโหมดประหยัด
สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นมาเมื่อช่องแช่แข็ง
ถูกตั้งค่าที่ -18°C ซึ่งเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิ
ที่ประหยัดพลังงานได้ดีที่สุด ( ) ไฟแสดง
สถานะการใช้งานแบบประหยัดพลังงานจะปิด
เมื่อเลือกใช้งานฟังก์ชันการท�าความเย็นแบบ
รวดเร็วหรือการแช่แข็งแบบรวดเร็ว
2. ไฟบ่งชี้แจ้งเตือนไฟฟ้าล้มเหลว/อุณหภูมิสูง 
/ ข้อผิดพลาด : 
ไฟแสดงสถานะนี้ ( ) จะสว่างขึ้นในกรณี
ของการเกิดความผิดพลาดของอุณหภูมิหรือ
การแจ้งเตือนความผิดพลาดใดๆ ถ้าคุณเห็น
ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้นมา โปรดดูที่บท 
"การแก้ปัญหาที่เหมาะสม" ในคู่มือเล่มนี้
ไฟบ่งชี้นี้จะส่องสว่างในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ มี
ความล้มเหลวทางอุณหภูมิสูงและสัญญาญ
แจ้งข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
อยู่นั้น อุณหภูมิสูงสุดที่ช่องท�าความเย็นเยือก
แข็ง ไปได้ถึง จะสว่างกระพริบไปมาบนหน้า
จอแสดงผลแบบดิจิตอล หลังจากตรวจสอบ
อาหารที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ให้กดปุ่มปิด
การแจ้งเตือนเพื่อล้างสัญญาณแจ้งเตือน 
โปรดดูอ้างอิงที่"มาตรการขจัดปัญหาที่แนะน�า
ไว้ในส่วนของวิธีการแก้ไขปัญหา" ในคู่มือ
ของคุณหากคุณสังเกตพบว่าไฟบ่งชี้สถานะ
ยังสว่างอยู่
3. ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน (ปิดการ
แสดงผล)
หากประตูของตู้เย็นถูกรักษาไว้ให้ปิดเสมอ
เป็นเวลานานแล้ว ฟังก์ชันการประหยัด
พลังงานจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและ
สัญลักษณ์การ ประหยัดพลังงานจะสว่างขึ้น
มา เมื่อฟังก์ชันการประหยัดพลังงานถูกเปิด
ใช้งาน สัญลักษณ์ทั้งหมดบน หน้าจอแสดง
ผลนอกเหนือจากสัญลักษณ์การประหยัด�า
พลังงานแล้ว  จะถูกปิดไฟ เมื่อฟังก์ชันการ
ประหยัดพลังงานถูกเปิดใช้งานแล้ว หากปุ่ม
ใดๆ ถูกกด หรือประตูตู้เย็นเปิดอยู่ ฟังก์ชัน
การประหยัดพลังงานจะถูกยกเลิกและ 
สัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าจอแสดงผลจะกลับไป
สู่สถานะปกติ
ฟังก์ชันการประหยัดพลังงานถูกเปิดใช้งาน
ในระหว่างการส่งมอบจาก โรงงานและไม่
สามารถยกเลิกได้

4. การท�าความเย็นอย่างเร็ว
เมื่อฟังก์ชันการท�าความเย็นอย่างรวดเร็วถูก
เปิดขึ้น ไฟแสดงสถานของการท�าความเย็น
อย่างรวดเร็วจะสว่างขึ้นมา ( ) และไฟแสดง
สถานะของอุณหภูมิช่องแช่เย็นจะแสดงค่า
ออกมาเป็น 1 กดปุ่มการท�าความเย็นอย่าง
รวดเร็วอีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้ ไฟแสดง
สถานะการท�าความเย็นอย่างรวดเร็วจะปิด
และกลับไปยังการตั้งค่าปกติ ฟังก์ชันการ
ท�าความเย็นอย่างรวดเร็วจะถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมงถ้าไม่มี
การยกเลิกโดยผู้ใช้งาน ในการท�าความเย็น
ส�าหรับปริมาณอาหารสดขนาดใหญ่ ให้กดปุ่ม
การท�าความเย็นอย่างรวดเร็วก่อนท�าการวาง
อาหารลงไปในช่องแช่เย็น 
5. ฟังก์ชันการท�างานในช่วงวันหยุดยาว
หากต้องการเปิดการท�างานของฟังก์ชันการ
ท�างานในช่วงวันหยุดยาว ให้กดปุ่มท�าความ
เย็นรวดเร็ว เป็นเวลา 3 วินาที นี่จะเป็นการ
เปิดการท�างานของไฟแสดงสถานะโหมดการ
ท�างานในช่วงวันหยุดยาว ( ) เมื่อฟังก์ชัน
การท�างานในช่วงวันหยุดยาวเปิดการท�างาน
แล้ว ไฟแสดงสถานะของอุณหภูมิช่องแช่เย็น
จะแสดงผลเป็น "- -" และจะไม่มีการเปิดการ
ท�างานของกระบวนการท�าความเย็นในช่อง
แช่เย็น ฟังก์ชันนี้ไม่เหมาะส�าหรับการเก็บ
รักษาอาหารไว้ในช่องแช่เย็น ช่องอื่นๆ จะยัง
คงรักษาความเย็นไว้สืบเนื่องจากอุณหภูมิที่
ตั้งไว้ส�าหรับแต่ละช่องเหล่านั้น กดปุ่มฟังก์ชัน
การท�างานในช่วงวันหยุดยาวอีกครั้งเพื่อ
ยกเลิกการท�างานของฟังก์ชันนี้
6. การตั้งค่าอุณหภูมิในช่องแช่เย็น
หลังจากกดปุ่มแล้ว สามารถตั้งอุณหภูมิของ
ช่องแช่เย็นได้ตั้งแต่  8,7,6,5,4,3,2 และ 1 
ตามล�าดับ ( )
7. 1 การประหยัดพลังงาน (ปิดการแสดงผล)
เมื่อกดปุ่มนี้ ( ) จะท�าให้สัญลักษณ์ประหยัด
พลังงานสว่างขึ้นมา ( ) และฟังก์ชัน
ประหยัดพลังงานจะเปิดการท�างาน การเปิด
การท�างานของฟังก์ชันประหยัดพลังงานจะ
ปิดการแสดงผลของสัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมด
บนหน้าจอแสดงผล เมื่อฟังก์ชันการประหยัด
พลังงานถูกเปิดการท�างานแล้ว ให้กดปุ่มใดๆ 
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หรือการเปิดประตูตู้เย็นจะเป็นการปิดการ
ท�างานของฟังก์ชันการประหยัดพลังงานและ
สัญลักษณ์ที่แสดงผลต่างๆ จะกลับไปสู่ปกติอีก
ครั้ง เมื่อกดปุ่มนี้ ( ) อีกครั้งจะเป็นการปิด
ไฟแสดงผลสัญลักษณ์การประหยัดพลังงาน
และไปปิดการท�างานของฟังก์ชันการประหยัด
พลังงาน
7.2  การปิดสัญญาญแจ้งเตือน
ในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเตือนไฟฟ้าดับ/
อุณหภูมิสูงเกิดขึ้น หลังจากตรวจสอบอาหาร
ที่อยู่ในช่องแช่แข็งแล้ว ให้กดปุ่มปิดสัญญาณ
แจ้งเตือน เพื่อล้างสัญญาณเสียงแจ้งเตือน
ออกไป
8. ล็อคปุ่มกด
กดปุ่มปิดหน้าจอแสดงผลอีกครั้งพร้อมกัน
เป็นเวลา 3 วินาที สัญลักษณ์การล็อคปุ่ม
กด จะสว่างขึ้นมาและการล็อคปุ่มกดจะเปิด
การท�างาน ปุ่มต่าง ๆ จะไม่ท�างานเมื่อการ
ล็อคปุ่มกดถูกเปิดการท�างาน กดปุ่มปิดหน้า
จอแสดงผลอีกครั้งพร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที 
สัญลักษณ์การล็อกปุ่มกดจะปิดและโหมด
การล็อคปุ่มกดจะถูกปลดปล่อยออก กดปุ่ม
ปิดหน้าจอแสดงผลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุณหภูมิของตู้เย็น
9. โหมดประหยัด (Eco-fuzzy)
ในการเปิดการท�างานของโหมดประหยัด ให้
กดปุ่มประหยัดค้างไว้ 1 วินาที เมื่อฟังก์ชัน
นี้ถูกเปิดการท�างาน ช่องแข่แข็งจะกลับไปสู่
โหมดประหยัดหลังจากเวลาผ่านไปอย่างน้อย 
6 ชั่วโมงและไฟแสดงสถานะการใช้งานโหมด
ประหยัดจะสว่างขึ้น ในการปิดการท�างาน
ของฟังก์ชัน ( ) ประหยัด ให้กดปุ่มฟังก์ชัน
ประหยัดค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นมาหลังจากผ่าน
ไป 6 ชั่วโมงเมื่อฟังก์ชันประหยัดถูกเปิดการ
ท�างาน
10. การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
อุณหภูมิในช่องแช่แข็งสามารถปรับค่าได้ กด
ปุ่มหมายเลขนี้ จะท�าให้สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ
ของช่องแช่แข็งได้ที่ -18,-19, -20, -21, -22, 
-23 และ -24

11. การแช่แข็งอย่างเร็ว
ส�าหรับการแช่แข็งอย่างเร็ว ให้กดปุ่มนี้จะ
เป็นการเปิดการท�างานของไฟแสดงสถานะ
การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ( )
เมื่อฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างรวดเร็วถูกเปิด
แล้ว ไฟแสดงสถานะการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
จะสว่างขึ้นและไฟแสดงสถานะอุณหภูมิช่อง
แช่แข็งจะแสดงผลออกมาเป็นค่า -27 กดปุ่ม
การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ( ) อีกครั้งเพื่อ
ยกเลิกฟังก์ชันนี้ ไฟแสดงสถานะของการแช่
แข็งอย่างรวดเร็วจะปิดและกลับไปสู่การตั้ง
ค่าปกติ ฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะ
ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 24 
ชั่วโมงถ้าไม่มีการยกเลิกโดยผู้ใช้งาน ในการ
แช่แข็งส�าหรับปริมาณอาหารสดขนาดใหญ่ 
ให้กดปุ่มการแช่แข็งอย่างรวดเร็วก่อนท�าการ
วางอาหารลงไปในช่องแช่แข็ง
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C
*ตัวเลือกเสรมิ: รูปภาพต่างๆ ในคู่มือผู้ใช้งานเล่มนี้มีความตั้งใจส�าหรับการร่างแบบ
และอาจจะไม่ตรงกันกับตัวผลิตภัณฑ์ของคุณจริงๆ ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้
ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ข้อมูลนี้อาจเป็นของรุ่นอื่นๆ
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1.  การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่อาหาร
2. โหมดประหยัด
3. ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน (ปิดการแสดงผล)
4. ไฟบ่งชี้แจ้งเตือนไฟฟ้าล้มเหลว/อุณหภูมิสูง / ข้อผิดพลาด :
5. การตั้งค่าอุณหภูมิในช่องแช่เย็น
6. การท�าความเย็นอย่างเร็ว
7. ฟังก์ชันการท�างานในช่วงวันหยุดยาว
8. ล็อคปุ่มกด / ยกเลิกการแจ้งเตือนเปลี่ยนตัวกรอง
9. การเลือก น�้า น�้าแข็งย่อย น�้าแข็งก้อน
10. เปิด/ปิด การท�าน�้าแข็ง
11. เปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล /การปิดสัญญาณการแจ้งเตือน
12. โหมดประหยัดแบบอัตโนมัติ (Autoeco)
13. การแช่แข็ง รวดเร็ว
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1. การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
กดปุ่ม ( ) จะท�าให้สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ
ช่องแช่แข็งได้ที่ -18,-19,-20,-21 ,-22,-23,-
24,-18...
2. โหมดประหยัด 
บ่งบอกว่าตู้เย็นก�าลังท�างานในโหมดประหยัด
พลังงาน ไฟแสดงสถานะนี้จะเปิดการท�างาน
เมื่ออุณหภูมิช่องแช่แข็งถูกตั้งไว้ที่ -18 หรือ
เปิดการท�างานของการท�าความเย็นแบบ
ประหยัดพลังงานโดยฟังก์ชันประหยัดพิเศษ 
(eco-extra) ( )
3. ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน (ปิดการ
แสดงผล)
หากประตูของตู้เย็นถูกรักษาไว้ให้ปิดเสมอ
เป็นเวลานานแล้ว ฟังก์ชันการประหยัด
พลังงานจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและ
สัญลักษณ์การ ประหยัดพลังงานจะสว่างขึ้น
มา เมื่อฟังก์ชันการประหยัดพลังงานถูกเปิด
ใช้งาน สัญลักษณ์ทั้งหมดบน หน้าจอแสดง
ผลนอกเหนือจากสัญลักษณ์การประหยัด�า
พลังงานแล้ว  จะถูกปิดไฟ เมื่อฟังก์ชันการ
ประหยัดพลังงานถูกเปิดใช้งานแล้ว หากปุ่ม
ใดๆ ถูกกด หรือประตูตู้เย็นเปิดอยู่ ฟังก์ชัน
การประหยัดพลังงานจะถูกยกเลิกและ 
สัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าจอแสดงผลจะกลับไป
สู่สถานะปกติ
ฟังก์ชันการประหยัดพลังงานถูกเปิดใช้งาน
ในระหว่างการส่งมอบจาก โรงงานและไม่
สามารถยกเลิกได้ 
4.  ไฟบ่งชี้แจ้งเตือนไฟฟ้าล้มเหลว/อุณหภูมิ
สูง / ข้อผิดพลาด : 
ไฟแสดงสถานะนี้ ( ) จะสว่างขึ้นในกรณี
ของการเกิดความผิดพลาดของอุณหภูมิหรือ
การแจ้งเตือนความผิดพลาดใดๆ ถ้าคุณเห็น
ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้นมา โปรดดูที่บท 
"การแก้ปัญหาที่เหมาะสม" ในคู่มือเล่มนี้
ไฟบ่งชี้นี้จะส่องสว่างในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ มี
ความล้มเหลวทางอุณหภูมิสูงและสัญญาญ
แจ้งข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
อยู่นั้น อุณหภูมิสูงสุดที่ช่องท�าความเย็นเยือก
แข็ง ไปได้ถึง จะสว่างกระพริบไปมาบนหน้า
จอแสดงผลแบบดิจิตอล หลังจากตรวจสอบ
อาหารที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ให้กดปุ่มปิด
การแจ้งเตือนเพื่อล้างสัญญาณแจ้งเตือน 

โปรดดูอ้างอิงที่มาตรการขจัดปัญหาที่แนะน�า
ไว้ในส่วนของวิธีการแก้ไขปัญหาในคู่มือของ
คุณหากคุณสังเกตพบว่าไฟบ่งชี้สถานะยัง
สว่างอยู่
5. การตั้งค่าอุณหภูมิในช่องแช่เย็น
หลังจากกดปุ่ม ( ) อุณหภูมิของช่องแช่เย็น
จะสามารถตั้งค่าได้เป็น  8,7,6,5,4,3,2.. ตาม
ล�าดับ
6. การท�าความเย็นอย่างเร็ว
ส�าหรับการแช่เย็นอย่างเร็ว ให้กดปุ่มนี้จะ
เป็นการเปิดการท�างานของไฟแสดงสถานะ
การแช่เย็นอย่างรวดเร็ว ( )
กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดการท�างานของฟังก์ชัน
นี้
ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อวางอาหารสดเข้าไปยังช่อง
แช่เย็นหรือท�าความเย็นอย่างรวดเร็วให้
อาหารสด เมื่อฟังก์ชันนี้ถูกเปิดการท�างาน ตู้
เย็นจะท�างานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
7. ฟังก์ชันการท�างานในช่วงวันหยุดยาว
เมื่อฟังก์ชันการท�างานในวันหยุดยาว (
) ถูกเปิดการท�างาน ไฟแสดงสถานะของ
อุณหภูมิช่องแช่เย็นจะแสดงผลออกมาเป็น 
"- -" และไม่มีกระบวนการท�าความเย็นใดๆ 
จะถูกเปิดการท�างานในช่องแช่เย็น ฟังก์ชัน
นี้ไม่เหมาะส�าหรับการเก็บรักษาอาหารไว้ใน
ช่องแช่เย็น ช่องอื่นๆ จะยังคงรักษาความเย็น
ไว้สืบเนื่องจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ส�าหรับแต่ละ
ช่องเหล่านั้น
กดปุ่มฟังก์ชันการท�างานในวันหยุดอีกครั้ง
เพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้ ( )
8. ล็อคปุ่มกด / ยกเลิกล็อคปุ่มกด / ยกเลิก
แจ้งเตือนเปลี่ยนตัวกรอง 
กดปุ่มล็อคปุ่มกด ( ) เพื่อยกเลิกการล็อคปุ่ม
กด คุณอาจใช้งานฟังก์ชันนี้เพื่อป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุณหภูมิของตู้เย็นได้ 
ตัวกรองของตู้เย็นจะต้องท�าการเปลี่ยนใหม่
ทุก 6 เดือน ถ้าคุณปฎิบัติตามค�าแนะน�าใน
หัวข้อ 5.2 แล้วตู้เย็นจะท�าการค�านวณโดย
อัตโนมัติของระยะเวลาคงเหลือและไฟแสดง
สถานะแจ้งเตือนการเปลี่ยนตัวกรอง ( ) จะ
สว่างขึ้นมาเมื่ออายการใช้งานของตัวกรอง
หมดลง
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กดปุ่ม ( ) ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิด
ไฟแจ้งเตือนตัวกรอง
9. การเลือก น�้า น�้าแข็งย่อย น�้าแข็งก้อน
เลือกน�้า ( ), น�้าแข็งก้อน ( ) และน�้าแข็ง
ย่อย ( ) โดยใช้ปุ่มหมายเลข 8 ไฟแสดง
สถานะเปิดการท�างานจะยังคงสว่างอยู่ 
10. เปิด/ปิด การท�าน�้าแข็ง
กดปุ่ม ( ) เพื่อยกเลิก ( ) หรอืเปิด
ใช้งาน ( ) การท�าน�้าแข็ง
11.1 เปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล
กดปุ่ม ( ) เพื่อยกเลิก (XX) หรือเปิด
การท�างาน ( ) การเปิด/ปิด หน้า
จอแสดงผล
11.2  การปิดสัญญาญแจ้งเตือน
ในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเตือนไฟฟ้าดับ/
อุณหภูมิสูงเกิดขึ้น หลังจากตรวจสอบอาหาร
ที่อยู่ในช่องแช่แข็งแล้ว ให้กดปุ่มปิดสัญญาณ
แจ้งเตือน เพื่อล้างสัญญาณเสียงแจ้งเตือน
ออกไป
12. โหมดประหยัดแบบอัตโนมัติ (Autoeco)
กดปุ่มประหยัดแบบอัตโนมัติ ( ) เป็นเวลา 3 
วินาทีเพื่อเปิดการท�างานของฟังก์ชันี้ ถ้าประตู
ตู้เย็นยังคงปิดอยู่เป็นเวลานานเมื่อฟังก์ชันนี้
ถูกเปิดการท�างานแล้ว ส่วนของการท�าความ
เย็นจะสลับไปสู่โหมดประหยัด กดปุ่มนี่อีกครั้ง
เพื่อปิดการท�างานของฟังก์ชันนี้
ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นหลังจากผ่านไป 6 
ชั่วโมงเมื่อฟังก์ชันประหยัดแบบอัตโนมัติถูก
เปิดการท�างาน ( )
13. การแช่แข็งอย่างเร็ว
กดปุ่ม ( ) เพื่อท�าการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว 
กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดการท�างานของฟังก์ชัน
นี้ 

5.2. ช่องแช่ผักที่ควบคุมความชื้น
(FreSHelf)
(คุณลักษณะนี้เป็นทางเลือก)
อัตราความชื้นของผักและผลไม้ถูกรักษาไว้
ภายใต้การควบคุมด้วยคุณลักษณะชองช่อง
แช่ผักแบบควบคุมความชื้นและอาหารจะถูก
ท�าให้มั่นใจว่าสดใหม่เสมอได้ยาวนาน
เราขอแนะน�าให้คุณวางผักที่มีใบ เช่น ผัก
กาดขาว ผักโขม และผักอื่น ๆ ที่มีความไวต่อ
การสูญเสียความชื้น ไว้ในลักษณะแนวราบ
มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายในช่องแช่ผัก 
อย่าให้รากของผักอยู่ในแนวตั้ง
ในขณะท�าการวางผัก น�้าหนักของผักควรน�า
มาพิจารณาด้วย ผักที่น�้าหนักมากและแข็ง
ควรจะวางที่ด้านล่างสุดของช่องแช่ผักและผัก
ที่น�้าหนักเบาและอ่อนนุ่มควรวางถัดขึ้นมา
อย่าเก็บผักที่อยู่ในถุงบรรจุของผักเหล่านั้นไว้
ในช่องแช่ผัก ถ้าผกถูกเก็บไว้ในถุงบรรจุของ
ผักเหล่านั้นแล้ว นั่นจะเป็นสาเหตุของการเน่า
เสียได้ในเวลาไม่นาน ในกรณีของการสัมผัส
กับผักอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์
ความอนามัยของผัก ให้ใช้กระดาษแบบเจาะ
รูไว้และวัสดุหุ้มห่อที่คล้ายกันแทนการใช้ถุง
พลาสติก
ห้ามวางผลไม้ ลูกแพร์ แอปริคอท ลูกพีช ฯลฯ 
และแอปเปิลโดยเฉพาะที่มีก๊าซเอทิลีนระดับ
สูงไว้ในช่องแช่ผักช่องเดียวกันกับผักและผล
ไม้อื่นๆ ก๊าซเอทิลีนซึ่งแพร่มาจากผลไม้เหล่า
นี้อาจเป็นสาเหตุของผลไม้อื่นๆ สุกเร็วขึ้นและ
เน่าเสียในเวลาอันสั้นได้
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5.3.  เปิดการท�างานการแจ้งเตือนเปลี่ยนตัวกรองน�้า
自動計算篩選器使用時間不會在工廠出貨時啟用。
它必須在配備有篩選器的產品中啟用。

我們在冰箱中使用的 S4 顯示板含有九鍵系統。

在顯示畫面中顯示設定值。

冷凍室設定 冷藏室設定

快速冷藏

警報關閉 製冰開啟/
關閉

分配器模式  鍵鎖按紐
 (篩選器重設)

假日

/快速冷凍
）節能模糊（

*）按下 3 秒（

。接上電源之後，按下「警報關閉」和「假日」按鈕 3 秒即可進入密碼登錄畫面 

密碼畫面
）秒 3（
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按兩次

按一次
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5.4. การใช้งานเครื่อง
จ่ายน�้าส�าหรับดื่ม 
(ส�าหรับบางรุ่น)

C น�้าทีได้ 2-3 แก้วแรกจากเครื่องจ่ายน�้า
ส�าหรับดื่มโดยปกติจะอุ่น

C
ถ้าเครื่องจ่ายน�้าส�าหรับดื่มไม่มีการใช้
งานเป็นเวลานาน ให้ทิ้งน�้า 2-3 แก้ว
แรกออกไปก่อนเพื่อให้ได้รับน�้าที่สะ
อาดจริงๆ

คุณจะต้องรอประมาณ 12 ชั่วโมงเพื่อได้รับน�้า
เย็นหลังจากการท�างานครั้งแรกของตู้เย็น 
ใช้หน้าจอแสดงผลเพื่อเลือกตัวเลือกของน�้า 
หลังจากนั้นดึงสลักออกเพื่อให้ได้น�้าออกมา 
น�าแก้วออกอย่างช้าๆ หลังจากดึงสลักปล่อยน�้า

5.5. การเติมถังน�้าบรรจุ
เครื่องจ่ายน�้าส�าหรับดื่ม
เปิดฝาของถังน�้า ดังแสดงในรูป เติมน�้าดื่ม
บริสุทธิ์และสะอาดลงไป ปิดฝาถัง
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5.6. การท�าความสะอาดถังบรรจุน�้า
ถอดถังกักเก็บน�้าที่เติมลงไปซึ่งอยู่ด้านในของ
ชั้นวางข้างประตูตู้เย็น 
ถอดออกจากกันโดยถือไว้ที่ทั้งสองด้านของ
ชั้นวางที่ประตูตู้เย็น
ถือด้านทั้งสองของถังน�้าเอาไว้และถอดออก
มาโดยท�ามุม 45 องศา
ถอดและท�าความสะอาดฝาปิดถัง

A

ห้ามเติมถังบรรจุน�้าด้วยน�้าผล
ไม้ เครื่องดื่มน�้าอัดลม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือของเหลวอื่นใดที่ไม่
สามารถเข้ากันได้ส�าหรับการใช้ใน
ถังเครื่องจ่ายน�้าส�าหรับดื่ม การเติม
ของเหลวดังกล่าวจะท�าให้เกิดการ
ท�างานปิดปกติและเกิดความเสียหาย
ที่ไม่สามรรถซ่อมแซมได้ในถังเครื่อง
จ่ายน�้าส�าหรับดื่ม การใช้ถังเครื่อง
จ่ายน�้าส�าหรับดื่มในวิธีนี้ไม่อยู่ใน
ขอบเขตของการรับประกัน สารเคมี
และสารเติมแต่งดังกล่าวในเครื่องดื่ม/
ของเหลวเหล่านั้นอาจเป็นสาเหตุของ
ความเสียหายต่อถังน�้าได้

A
ถังน�้าและส่วนประกอบของเครื่องจ่าย
น�้าส�าหรับดื่มไม่สามารถท�าการล้าง
ด้วยน�้ายาล้างจานได้
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5.7. การน�าน�้าแข็ง /น�้าออกมา 
(ตัวเลือกเสริม)
การน�าน�้า (  ) / น�้าแข็งก้อน (  ) / น�้าแข็ง
ย่อย  (  ) ออกมา ให้ใช้หน้าจอแสดงผลเพื่อ
เลือกตัวเลือกที่ต้องการ การน�าน�้า/น�้าแข็ง
ออกโดยการกดตัวล็อคปล่อยบนด้านหน้าของ
เครื่องจ่ายน�้าส�าหรับดื่ม เมื่อสลับไปมาระหว่าง
ตัวเลือกน�้าแข็งก้อน ) / น�้าแข็งย่อย ( ) 
ประเภทของน�้าแข็งก่อนหน้านี้อาจจะถูกปล่อย
ออกมาอีกสัก 2-3 ครั้ง 

• คุณจะต้องรอประมาณ 12 ชั่วโมงก่อนจะ
ได้น�้าแข็งออกมาจากเครื่องจ่ายน�้าส�าหรับ
น�้าแข็ง / น�้าดื่มในครั้งแรก ถังเครื่องจ่าย
น�้าอาจจะไม่ปล่อยน�้าแข็งออกมาเพียงพอ
ในถังน�้าแข็ง

• ก้อนน�้าแข็ง 30 ก้อน (3-4 ลิตร) ที่ได้ออก
มาหลังการท�างานครั้งแรกไม่ควรน�าไปใช้

• ในกณีของไฟฟ้าดับหรือเครื่องท�างาน
ผิดปกติชั่วคราว น�้าแข็งบางส่วนอาจจะ
ละลายและมีการแช่แข็งตัวใหม่ นี่จะเป็น
สาเหตุของก้อนน�้าแข็งหลอมรวมกันกับ
ก้อนอื่นๆ ในกรณีของไฟฟ้าดับหรือการ
ท�างานผิดปกติยืดระยะออกไป น�้าแข็งอาจ
หลอมละลายและรั่วไหลเป็นน�้าออกมา ถ้า
คุณพบกับปัญหาดังกล่าว ให้เอาน�้าแข็ง
ออกจากกล่องน�้าแข็งและท�าความสะอาดก
ล่อน�้าแข็ง

A
ค�าเตือน: ระบบน�้าของผลิตภัณฑ์จะ
ต้องเชื่อมต่อกับท่อน�้าเย็นเท่านั้น 
ห้ามเชื่อมต่อกับระบบท่อน�้าร้อน

• ผลิตภัณฑ์อาจจะไม่จ่ายน�้าออกมาระหว่าง
การท�างานครั้งแรก นี่เกิดจากอากาศใน
ระบบ อากาศในระบบจะต้องมีการระบาย

ออกมา ในการกระท�าให้ได้ดังกล่าว ให้กด
ตัวล็อกการจ่ายน�้าออกเป็นเวลา 1-2 นาที
จนกระทั่งถังเครื่องจ่ายน�้าปล่อยน�้าออกมา 
การไหลของน�้าช่วงแรกๆ อาจจะไม่ปกติ 
น�้าจะไหลอย่างปกติเมื่ออากาศในระบบถูก
ระบายออกไป

• น�้าอาจมีลักษณะขุ่นในระหว่างการใช้งาน
ครั้งแรกของตัวกรอง ห้ามบริโภคน�้า 10 
แก้วแรกที่ได้

• คุณจะต้องรอประมาณ 12 ชั่วโมงจึงจะได้
รับน�้าเย็นหลังจากการติดตั้งครั้งแรก

• ระบบน�้าของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการ
ออกแบบมาส�าหรับน�้าสะอาดเท่านั้น ห้าม
ใช้กับเครื่องดื่มอื่นใด

• ขอแนะน�าให้ถอดการเชื่อมต่อระบบส่งน�้า
เข้าตู้เย็นถ้าจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็น
ระยะเวลานานในระหว่างคุณหยุดพักวัน
หยุดระยะยาวหลายวัน เป็นต้น

• ถ้าเครื่องจ่ายน�้าส�าหรับน�้าดื่มไม่ได้ใช้งาน
เป็นเวลานาน น�้าใน 1-2 แก้วแรกที่ได้รับ
จะยังอุ่นอยู่

5.8. ถาดรองน�้าหยด 
(ตัวเลือกเสริม)
น�้าที่หยดจากเครื่องจ่ายน�้าส�าหรับน�้าดื่มจะ
สะสมบนถาดรองน�้าหยด ไม่มีการดูดระบายน�้า
ออก  ดึงถาดรองน�้าหยดออกมาหรือดันขอบ
ไว้เพื่อถอดถาดออกมา หลังจากนั้นก็เทน�้าใน
ถาดรองน�้าหยดทิ้ง



34 / 42  TW ตูเ้ย็น / คู่มอืการใช้งาน

การใช้ผลิตภัณฑ์
5.9. ช่องแช่เย็นอุณหภูมิศูนย์องศา
(ตัวเลือกเสริม)
ใช้ช่องแช่อาหารนี้เพื่อเก็บรักษาอาหารน�้า
เข้า เช่น เนย ไส้กรอก เนื้อ เป็นต้น ที่อุณหภูมิ
ต�่าหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่จะท�าการ
บริโภคได้ทันที ห้ามวางผลไม้และผักสดใน
ช่องนี้ คุณสามารถขยายปริมาตรภายในของ
ช่งนี้ได้โดยการถอดช่องรักษาอุณหภูมิศูนย์
องศานี้ออก ส�าหรับการถอดช่องแช่อาหาร
ช่องนี้ออกนั้น ให้ดึงจากด้านหน้า ยกขึ้นและ
ดึงออกมา

5.10. ถังส�าหรับแช่ผัก 
ถังส�าหรับแช่ผักในตู้เย็นได้รับการออกแบบ
มาให้เก็บรักษาผักสดโดยการรักษาความชื้น
เอาไว้ เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ดังกล่าว การ
หมุนเวียนของอากาศเย็นทั้งหมดจะถูกท�าให้
เน้นอยู่ในถังส�าหรับแช่ผักนั้น เก็บรักษาผล
ไม้และผักสดไว้ในช่องแช่นี้ เก็บรักษาผักใบ
เขียวและผลไม้แยกจากกันเพื่อให้ได้อายุการ
จัดเก็บนานขึ้น
5.11.  แสงสว่างสีฟ้า
(ตัวเลือกเสริม)
ถังส�าหรับแช่ผักของผลิตภัณฑ์จะประกอบ
ด้วยไฟแสงสว่างสีฟ้า ผักสดในถังส�าหรับแช่
ผักจะยังคงสังเคราะห์แสงอย่างต่อเนื่องภาย
ใต้ความยาวคลื่นของแสงสว่างสีฟ้าที่มีผลต่อ
การคงรักษาความใหม่และสดไว้ได้

5.12. ไอออไนซ์เซอร์(เครื่อง
ปล่อยประจุไฟฟ้าฆ่าเชื้อโรค)
(ตัวเลือกเสริม)
ระบบปล่อยประจุไฟฟ้าฆ่าเชื้อโรคในท่อ
อากาศของช่องแช่เย็นจะช่วยให้เกิดการแตก
ตัวเป็นอิออนของอากาศ ประจุอิออนลบจะ
ปล่อยออกมาเพื่อก�าจัดแบคทีเรียและโมเลกุล
อื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์

5.13. มินิบาร์ขนาดเล็ก
ส�าหรับเครื่องดื่ม
(ตัวเลือกเสริม)
บาร์ขนาดเล็กที่ด้านข้างชั้นวางข้างประตูตู้
เย็นสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเปิดประตู
ตู้เย็น นี่จะท�าให้คุณสามารถหยิบเอาอาหาร
และเครื่องดื่มจากตู้เย็นได้สะดวก การเปิด

ฝาปิดมินิบาร์ ให้กดมือของคุณลงไปและดึง
เข้าหาตัวคุณเอง

A
ค�าเตอืน: ห้ามนั่ง เกาะยึดตัวหรือ
วางวัตถุที่มีน�้าหนักมากบนฝาปิดของ
มินิบาร์ นี่อาจท�าความเสียหายต่อ
ผลิตภัณฑ์หรือเป็นสาเหตุของการบาด
เจ็บได้

การปิดช่องแช่อาหารนี้ ให้กดไปด้านหน้าจาก
ส่วนด้านบนของฝาปิด 

5.14. ตัวกรองกลิ่น 
(ตัวเลือกเสริม)
ตัวกรองกลิ่นในท่ออากาศของช่องแช่เย็นนี้
จะช่วยป้องกันการก่อตัวของกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ได้
5.15. ถาดท�าน�้าแข็งและ
กล่องเก็บน�้าแข็ง
(ตัวเลือกเสริม)
เติมน�้าลงไปในถาดท�าน�้าแข็งและวางลงใน
ช่อง จะได้น�้าแข็งหลังจากผ่านไปประมาณ 2 
ชั่วโมง ห้ามถอดถาดน�้าแข็งออกเพื่อเอาน�้า
แข็งออกมา
หมุนปุุ่มในห้องท�าน�้าแข็งด้านขวามือ 90 
องศา น�้าแข็งจะตกลงมาสู่ถังเก็บน�้าแข็งด้าน
ล่าง คุณอาจจะเอาถังเก็บน�้าแข็งออกมาเพื่อ
ใช้น�้าแข็งได้

C
กล่องเก็บน�้าแข็งมีวัตถุประสงค์ให้ใช้
ส�าหรับการจัดเก็บน�้าแข็งเท่านั้น ห้าม
เติมน�้าลงไป การกระท�าเช่นนั้นอาจ
ท�าให้กล่องแตกหักได้
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5.16. เครื่องท�าน�้าแข็ง 
(ตัวเลือกเสริม)
เครื่องท�าน�้าแข็งตั้งอยู่ที่ส่วนบนของฝาปิดช่อง
แช่แข็ง
จับที่ด้ามจับที่อยู่ด้านข้างของถังกักเก็บน�้า
แข็งและเลื่อนขึ้นเพื่อถอดออก ถอดฝาปิด
เครื่องท�าน�้าแข็งโดยการเลื่อนขึ้นไป
การท�างาน
การถอดถังกักเก็บน�้าแข็งออก
ประคองถือถังกักเก็บน�้าแข็งไว้ด้วยมือ หลัง
จากนั้นเลื่อนขึ้นไปและดึงถังกักเก็บน�้าแข็ง
ออกมา (รูปที่ 1)

การประกอบถังกักเก็บน�้าแข็งเข้าไปใหม่ 
ประคองถือถังกักเก็บน�้าแข็งไว้ด้วยมือ เลื่อน
ขึ้นไปในระดับมุมที่เหมาะกันพอดีกับด้านของ
ถังกักเก็บน�้าแข็งกับร่องรางเลื่อนของมัน
และท�าให้แน่ใจว่าสลักเลือกน�้าแข็งถูกวาง
ต�าแหน่งลงอย่างถูกต้อง (รูปที่ 2)
ดันลงไปด้านล่างให้แน่นจนกระทั่งไม่มีช่อง
ว่างระหว่างถังกักเก็บและพลาสติกของประตู 
(รูปที่ 2)
ถ้าคุณพบความยุ่งยากในการสวมประกอบให้
พอดีของถังกักเก็บน�้าแข็ง ให้หมุนเฟืองหมุน 
90 องศาและท�าการติดตั้งใหม่ดังแสดงใน รูป
ที่ 3
เสียงใดๆ ที่คุณได้ยินเมื่อมีก้อนน�้าแข็งตกลง
มายังถังกักเก็บน�้าแข็งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท�างานปกติ
เมื่อเครื่องจ่ายน�้าแข็งท�างานไม่ถูกต้อง
ถ้าคุณไม่ได้เอาก้อนน�้าแข็งรูปสีเหลี่ยมออกมา
เป็นเวลานาน มันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดก้อน
น�้าแข็ง ในกรณีนี้โปรด

เอาถังกักเก็บน�้าแข็งออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
ค�าแนะน�าที่ให้ไว้ข้างต้นนั้น แยกน�้าแข็งที่เป็น
ก้อนๆ ออกจากกัน

	  

	  

ละเลยก้อนที่ไม่สามารถแยกจากกันได้และ
วางก้อนน�้าแข็งกลับไปยังถังกักเก็บน�้าแข็ง 
(รูปที่ 4)
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ห้ามปล่อยเด็กๆ ให้แขวนตัวบนเครื่องจ่ายน�้า
แข็งหรือเครื่องท�าน�้าแข็งเนื่องจากอาจท�าให้
เกิดการบาดเจ็บได้
การป้องกันการหยดลงมาของน�้าจากถังกัก
เก็บน�้าแข็ง ให้ใช้ทั้งสองมือเมื่อท�าการถออด
ออก
ถ้าคุณปิดประตูตู้เย็นอย่างแรง มันอาจเป็น
สาเหตุของน�้าหกกระฉอกออกมาเหนือถังกัก
เก็บน�้าแข็ง
ห้ามถอดถังกักเก็บน�้าแข็งออกถ้าไม่จ�าเป็น
จริงๆ
หากน�้าแข็งติด (น�้าแข็งไม่ออกมาจากตู้เย็น) 
ขณะน�าน�้าแข็งที่แตกออก ให้ลองน�าน�้าแข็ง
ก้อนออก
จึงจะสามารถน�าน�้าแข็งที่แตกออกได้
ขณะน�าน�้าแข็งที่แตกออก น�้าแข็งก้อนอาจ
ออกมาก่อน มีกรณีที่น�้าแข็งก้อนออกมาขณะ
น�าข�้าแข็งแตกออก
ด้านหน้าประตูช่องแช่แข็งของเครื่องท�าน�้า
แข็งอาจมีหิมะและชั้นฟิล์มบางๆ อยู่
ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ขอแนะน�าว่าควรท�าความ
สะอาดโดยไม่ปล่อยไว้นาน
ตะแกรงบริเวณด้านล่างของเครื่องจ่ายน�้าจะ
มีน�้าผ่านสม�่าเสมอ โปรดท�าความสะอาดเป็น
ประจ�า ขอแนะน�าว่าควรท�าความสะอาดน�้า
ภายในโซนนี้เป็นระยะๆ
ขณะที่น�้าแข็งไหลออกมาจากถังกักน�้าแข็ง จะ
มีเสียงเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นปกติและไม่ได้บ่งชี้ว่า
ผลิตภัณฑ์มีปัญหา
กลไกใบมีดด้านในถังน�้าแข็งมีความคมและ
สามารถตัดมือของคุณได้
หากเครื่องไม่จ่ายน�้าแข็งออกมา แสดงว่า
น�้าแข็งอาจติดอยู่ ให้น�าถังออกและท�าความ
สะอาดอีกครั้ง
ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของน�้าแข็งบนหน้า
จอขณะที่ก�าลังกดที่กดน�้าแข็งเพื่อรับน�้าแข็ง 
ปล่อยที่กดน�้าแข็ง เปลี่ยนประเภทของน�้าแข็ง
บนหน้าจอ และรับน�้าแข็งอีกครั้ง

	  

ถ้าน�้าแข็งไม่ออกมา ให้ตรวจสอบการติดขัด
ของก้อนน�้าแข็งในร่องและแกะออกมา ตรวจ
สอบร่องของน�้าแข็งอย่างสม�่าเสมอเพื่อจัดการ
กับสิ่งกีดขวางใดๆ ดังแสดงใน รูปที่ 5
เมื่อใช้งานตู้เย็นเป็นครั้งแรกหรือเมื่อไม่ได้ใช้
งานตู้เย็นเป็นเวลานานที่ขยายออกไป
ก้อนน�้าแข็งสีเหลี่ยมอาจจะมีขนาดเล็ก
เนื่องจากการไหลของอากาศในท่อหลังจาก
เชื่อมต่อแล้ว อากาศใดๆ จะถูกระบายออกไป
ในระหว่างการใช้งานปกติ
ละเลยไม่ต้องสนใจน�้าแข็งที่ผลิตส�าหรับการ
ใช้งานในหนึ่งวันเนื่องจากท่อน�้าอาจมีการปน
เปื้อนได้ ข้อควรระวัง!
ห้ามแหย่มือหรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในร่องน�้า
แข็งและมีดตัดเนื่องจากมันอาจท�าให้เกิด
ความเสียหายต่อชิ้นส่วนหรือท�าให้มือได้รับ
บาดเจ็บไป
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5.17. การแช่แข็งอาหารสด
• เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร รายการ

อาหารที่วางไว้ในช่องแช่แข็งจะต้องท�าให้
แข็งเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ให้ใช้ฟังก์ชัน
การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

• การแช่แข็๋งรายการอาหารเมื่อยังสดอยู่จะ
ช่วยขยายระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ใน
ช่องแช่แข็งได้

• บรรจุรายการอาหารเหล่านั้นไว้ในบรรจุ
ภัณฑ์ที่ดูดอากาศออกและปิดผนึกให้แน่น

• ท�าให้มั่นใจว่ารายการอาหารถูกบรรจุก่อน
ที่จะใส่เข้าไปในช่องแช่แข็ง ใช้ตัวจับยึด
อาหารในช่องแช่แข็ง กระดาษฟอล์ยและ
กระดาษกันน�้า ถุงพลาสติกหรือวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ที่คล้ายกันแทนการบรรจุในกระดาษ
ธรรมดา

• ท�าการบรรจุรายการอาหารแต่ละอย่างโดย
การเขียนก�ากับวันที่บรรจุลงบนห่อก่อนน�า
ไปแช่แข็ง นี่จะท�าให้คุณสามารถก�าหนด
หาความสดของแต่ละห่อบรรจุในทุกครั้งที่
เปิดช่องแช่แข็ง เก็บรักษารายการอาหาร
ที่เข้าไปแช่ก่อนไว้บริเวณด้านหน้าเพื่อให้
มั่นใจว่าจะมีการน�ามาใช้งานก่อน

• รายการอาหารแช่แข็งจะต้องใช้งานทันที
และจะไม่ควรน�ามาแช่แข็งอีกครั้ง

• ห้ามเอารายการอาหารปริมาณออกทั้งหมด
ในคราวเดียวทันที

การต้ังค่าใน
ช่องแช่แข็ง

การต้ังค่าใน
ช่องแช่เย็น รายละเอียด

-18°C 4°C นี่เป็นค่าที่ตั้งไว้แรกเริ่มที่แนะน�าไว้
-20,-22 หรือ 
-24°C 4°C การตั้งค่านี้แนะน�าให้ใช้ส�าหรับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่เกิน

กว่า 30°C 

การแช่แข็ง
อย่างรวดเร็ว 4°C

ใช้ฟังก์ชันนี้ในการแช่แข็งรายการอาหารอย่างรวดเร็ว
ภายในเวลาอันสั้น ผลิตภัณฑ์จะถูกรีเซ็ตกลับไปยังการตั้งค่า
ก่อนหน้านี้เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

-18°C หรือ
เย็นกว่า 2°C

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้ถ้าคุณเชื่อว่าช่องแช่เย็นไม่เย็นเพียงพอ
เนื่องจากอุณหภูมิสภาพแวดล้อมหรือมีการเปิดประตูตู้เย็น
บ่อย 

5.18. ข้อแนะน�าส�าหรับการ
เก็บรักษาอาหารแช่แข็ง
ช่องแช่แข็งจะต้องตั้งอุณหภูมิไว้ที่อย่างน้อย 

-18°C
1. วางรายการอาหารไว้ในช่องแช่แข็งเร็ว

ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงน�้าแข็ง
ละลาย

2. ก่อนท�าการแช่แข็ง ให้ตรวจสอบ “วันที่
หมดอายุ” บนห่อบรรจุเพื่อให้มั่นใจว้า
อาหารนั้นจะไม่หมดอายุก่อน

3. ท�าให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์หีบห่อจะไม่ได้
รับความเสียหาย

5.19. รายละเอียดของ
การแช่แข็งในระดับลึก
ตามมาตรฐาน IEC 62552 ห้องแช่แข็งจะต้อง
มีความสามารถในการแช่แข็งขนาดรายการ
อาหารปริมาณ 4.5 กก. ที่อุณหภูมิ -18°C หรือ
ต�่ากว่าภายในเวลา 24 ชั่วโมงส�าหรับแต่ละ
ปริมาตร 100 ลิตรของช่องแช่แข็ง รายการ
อาหารสามารถเก็บรักษาไว้ให้ยืดระยะเวลา
ออกไปได้ที่อุณหภูมิต�่าที่ -18°C  คุณสามารถ
เก็บรักษาอาหารให้สดเป็นเวลาหลายเดือน
ได้ (ในช่องแช่แข็งด้านในที่อุณหภูมิต�่ากว่า 
18°C )
รายการอาหารที่จะท�าการแช่แข็งจะต้องไม่
สัมผัสกับอาหารที่ท�าการแช่แข็งอยู่แล้วด้านใน
เพื่อหลีกเลี่ยงการละลายน�้าแข็งบางส่วน
ต้มผักให้เดือดและกรองน�้าออกเพื่อยืดระยะ
เวลาการเก็บอาหารแช่แข็งออกไป วางอาหาร
ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ดูดอากาศออกหลังจาก
กรองแล้วและวางไว้ในช่องแข็ง กล้วย มะเขือ
เทศ ผักกาดหอม ผักชี ไข่ลวก มันฝรั่งและ
รายการอาหารที่คล้ายกันไม่ควรน�ามาท�าการ
แช่แข็ง การแช่แข็งอาหารเหล่านั้นจะเป็นการ
ลดคุณค่าสารอาหารและคุณภาพของอาหารลง
รวมทั้งอาจท�าให้เกิดการเน่าเสียได้ซึ่งอันตราย
ต่อสุขภาพ
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การใช้ผลิตภัณฑ์
5.20. การวางอาหาร

ชั้นวางใน
ช่องแช่แข็ง 

สินค้าแช่แข็งหลากหลาย
ประเภทประกอบด้วย เนื้อ
สัตว์ ปลา ไอศครีม ผักสด 
เป็นต้น

ชั้นวางใน
ช่องแช่เย็น

รายการอาหารที่อยู่ในหม้อ 
ฝาปิดและกล่องปิดฝา ไข่ 
(ในกล่องปิดฝา)

ชั้นวางของ
ที่ประตู
ส�าหรับแช่
เย็น 

อาหารหรือเครื่องดื่มขนาด
เล็กที่บรรจุหีบห่อ

ถังส�าหรับ
แช่ผัก ผลไม้และผักสด

ช่องส�าหรับ
อาหารสด

อาหารน�าเข้าจากต่าง
ประเทศ (อาหารเช้า 
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่จะ
ท�าการบริโภคในเวลาอีกไม่
นาน)

5.21. การแจ้งเตือนประตูเปิดอยู่ 
(ตัวเลือกเสริม)
เสียงเตือนจะได้ยินถ้าประตูของตู้เย็นยังคง
เปิดอยู่นานกว่า 1 นาที เสียงเตือนจะหยุดเมื่อ
ประตูถูกปิดหรือปุ่มใดๆ บนหน้าจอแสดงผล 
(ถ้ามี) ถูกกด
5.22. แสงสว่างภายใน
แสงสว่างภายในใช้หลอดไฟแบบ LED  
ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองส�าหรับ
ปัญหาใดๆ เกี่ยวกับหลอดไฟ
หลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่
เหมาะสมส�าหรับการให้แสงสว่างภายในห้อง
พักหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัตถุประสงค์ของ
หลอดไฟนี้ช่วยผู้ใช้ในการวางสิ่งของเข้าไป
แช่ในตู้เย็น/ตู้แช่แข็งได้อย่างปลอดภัยและ
สะดวก
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6  การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด
การท�าความสะอาดผลิตภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ
ขะช่วยให้มีอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
ยาวนานขึ้น

B ค�ำเตอืน: ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะ
ท�าความสะอาดตู้เย็น

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

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

• ดูแลเอาใจใส่ในการรักษาน�้าให้ห่างจาก
ฝาครอบของหลอดไฟและชิ้นส่วนทางไฟ
ฟ้าอื่นๆ

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

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

• ห้ามใช้เครื่องมือที่มีขอบคมและกัดกร่อน
ได้หรือสบู่ สารท�าความสะอาดในตัว ผง
ซักฟอก น�้ามันเชื้อเพลิง เบนซิน ขี้ผึ้ง ฯลฯ 
มิฉะนั้นแล้วการท�าเครื่องหมายประทับบน
ชิ้นส่วนพลาสติกอาจหลุดหายไปได้และมี
การโก่งตัวเปลี่ยนรูปเกิดขึ้น ให้ใช้น�้าอุ่น
และผ้านุ่มส�าหรับการท�าความสะอาดและ
เข็ดให้แห้ง

6.1. การป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุที่
ปราศจากกลิ่นใดๆ อย่างไรก็ตาม การรักษา
อาหารที่ไม่เหมาะสมและการท�าความสะอาดที่
ไม่เหมาะสมของพื้นผิวภายในอาจน�าไปสู่กลิ่น
ไม่พึงประสงค์ได้
เพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นดังกล่าว ให้ท�าความสะอาด
ภายในตู้เย็นด้วยน�้าผสมคาร์บอเนตทุก 15 วัน
• รักษาอาหารไว้ในวัสดุจับยึดที่ปิดผนึก

แน่น จุลชีพอาจแพร่กระจายได้ผ่าน
อาหารที่ไม่ได้ปิดผนึกและท�าให้เกิดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ได้

• ห้ามเก็บรักษาอาหารที่หมดอายุและเสีย
แล้วไว้ในตู้เย็น

6.2. การปกป้องผิวชิ้นส่วนพลาสติก 
น�้ามันที่หกล้นบนผิวพลาสติกอาจท�าความเสีย
หายแห่พื้นผิวได้และจะต้องท�าความสะอาด
ทันทีด้วยน�้าอุ่น
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7 การแก้ปัญหา
ตรวจสอบตามรายการด้านล่างนี้ก่อนติดต่อ
กับศูนย์บริการ การกระท�าเช่นนั้นจะช่วยคุณ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รายการตรวจ
สอบต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อร้องเรียนที่พบ
บ่อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดจากการ
ประกอบหรือวัสดุของตู้เย็น คุณลักษณะที่
อธิบายในที่นี้อาจไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ของ
คุณ
ตูเ้ย็นไม่ท�างาน
• ปลั๊กไฟเสียบเข้าไปไม่แน่น >>> ท�าการ

เสียบปลั๊กไฟให้สมบูรณ์เข้าไปใน
เต้าเสียบ

• ฟิวส์ที่เชื่อมต่อกับเต้าเสียบที่ต่อพลังงาน
ไฟฟ้าเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์หรือฟิวส์หลัก
ระเบิด >>> ตรวจสอบฟิวส์

การควบแน่นเป็นหยดน�า้บนผนังด้านข้างของ
ช่องแช่เย็น (โซนหลายอุณหภมู ิ(MULTI 
ZONE), โซนแช่เย็น (COOL), โซนควบคุม 
(CONTROL) และ โซนยืดหยุ่น (FLEXI 
ZONE)).

• สภาพแวดล้อมภายนอกเย็นเกินไป >>> 
ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่
มีอุณหภูมิต�่ากว่า -5°C

• ประตูตู้เย็นเปิดบ่อยเกินไป >>> ดูแลอย่า
ให้มีการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป

• สภาพแวดล้อมมีความชื้นมากเกินไป 
>>> ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพ
แวดล้อมที่มีความชื้นมาก

• อาหารที่ประกอบด้วยของเหลวถูกเก็บ
รักษาไว้โดยไม่มีการปิดผนึก >>> เก็บ
รักษาอาหารที่ประกอบด้วยน�้าไว้ในบรรจุ
ภัณฑ์ปิดผนึก

• ประตูของตู้เย็นเปิดค้างไว้ >>> ห้ามเปิด
ประตูของตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลนาน

• เทอร์โมสตัทวัดอุณหภูมิถูกตั้งไว้ที่
อุณหภูมิต�่าเกินไป  >>> ตั้งค่าเทอร์โม
สตัทให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม 

คอมเพรสเซอร์ไม่ท�างาน

• ในกรณีที่ไฟฟ้าดับกะทันหันหรือดึงปลั๊ก
ไฟออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ แรง
ดันก๊าซในระบบท�าความเย็นของตู้เย็น
จะไม่สมดุลซึ่งเป็นระดับที่กระตุ้นการ
ป้องกันทางความร้อนของคอมเพรสเซอร์ 
ผลิตภัณฑ์จะสตาร์ทใหม่หลังจากผ่านไป
ประมาณ 6 นาที ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ท�าการ
รีสตาร์ทใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ติดต่อกับศูนย์บริการ

• การละลายน�้าแข็งถูกเปิดการท�างาน >>> 
นี่เป็นสิ่งปกติส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระบบ
การละลายน�้าแข็งแบบอัตโนมัติอย่าง
สมบูรณ์ การละลายน�้าแข็งเกิดขึ้นเป็น
ระยะๆ

• ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ >>> ท�าให้่
แน่ใจว่ามีการเสียบปลั๊กไฟแล้ว

• การตั้งค่าอุณหภูมิไม่ถูกต้อง >>> การ
เลือกตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสม

• ไฟฟ้าดับ >>> ผลิตภัณฑ์จะกลับมา
ท�างานอย่างปกติอีกครั้งเมื่อไฟฟ้ากลับ
มาปกติ 

เสยีงดงัจากการท�างานของตูเ้ย็นเพ่ิมมากขึน้ใน
ขณะท�าการใช้งาน

• ประสิทธิภาพการท�างานของตู้เย็นอาจ
จะแปรปันโดยขึ้นอยู่กับการแปรผันของ
อุณหภูมิแวดล้อม นี่เป็นสิ่งปกติและไม่ใช้
การท�างานผิดพลาด 

ตู้เย็นท�างานบ่อยหรือท�างานเป็นเวลานาน
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การแก้ไขปัญหา
• ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ อาจจะมีขนาดใหญ่

กว่าผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์ที่มี
ขนาดใหญ่กว่าจะท�างานเป็นเวลานาน
กว่า

• อุณหภูมิห้องอาจจะสูงกว่า >>> 
ผลิตภัณฑ์โดยปกติจะท�างานเป็นระยะ
เวลานานกว่าในห้องที่มีอุณหภูมิสูงกว่า

• ผลิตภัณฑ์อาจจะเสียบปลั๊กไฟเมือ่ไม่นาน
มานี้หรือมีรายการอาหารใหม่ๆ ใส่เข้าไป
เพิ่ม >>> ผลิตภัณฑ์จะใช้เวลานานกว่า
ในการไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ถ้าเพิ่งเสียบ
ปลั๊กไฟไม่นานหรือมีอาหารใหม่ๆ ใส่เพิ่ม
เข้าไป นี่เป็นสิ่งปกติ

• ปริมาณอาหารร้อนที่มากขึ้นอาจจะเพิ่ง
ใส่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ >>> ห้ามวาง
อาหารร้อนเข้าไปในตู้เย็น

• ประตูของตู้เย็นเปิดบ่อยหรือมีการเปิด
ทิ้งไว้เป็นเวลานาน >>> อากาศอุ่นที่
หมุนเวียนภายในจะเป็นสาเหตุของการ
ท�างานของผลิตภัณฑ์นานขึ้น ห้ามเปิด
ประตูตู้เย็นบ่อยๆ

• ประตูของช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น
อาจเปิดแง้มไว้ >>> ตรวจสอบว่าประตู
ปิดสนิท

• ผลิตภัณฑ์อาจจะตั้งค่าไว้ที่อุณหภูมิต�่า
เกินไป >>> ตั้งค่าอุณหภูมิให้สูงขึ้นและ
รอจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ไปถึงอุณหภูมิที่
ปรับใหม่

• แหวนรองประตูของช่องแช่แข็งหรือช่อง
แช่เย็นอาจจะสกปรก สึกหรอแตกหักหรือ
ติดตั้งไม่เหมาะสม >>> ท�าความสะอาด
และเปลี่ยนแหวนรองประตูใหม่ แหวน
รองเสียหาย / บิดเบี้ยวจะเป็นสาเหตุของ
ผลิตภัณฑ์ท�างานเป็นเวลานานกว่าเดิม
เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในไว้

อุณหภมูขิองช่องแช่แข็งต�า่เกนิไป แต่อุณหภมูิ
ของช่องแช่เย็นเพียงพอแล้ว

• อุณหภูมิของช่องแช่แข็งถูกตั้งไว้ต�่ามาก 
>>> ตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้สูง
ขึ้นและตรวจสอบอีกครั้ง

อุณหภมูขิองช่องแช่เย๋็นต�า่เกนิไป แต่อุณหภมูขิอง
ช่องแช่แข็งเพียงพอแล้ว

• อุณหภูมิของช่องแช่เย็นถูกตั้งไว้ต�่ามาก 
>>> ตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นให้สูง
ขึ้นและตรวจสอบอีกครั้ง

รายการอาหารท่ีเกบ็รักษาในล้ินชกัของช่องแช่
เย็นถกูแช่แข็ง

• อุณหภูมิของช่องแช่เย็นถูกตั้งไว้ต�่ามาก 
>>> Sตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้
สูงขึ้นและตรวจสอบอีกครั้ง

อุณหภมูใินช่องแช่เย็นหรอืช่องแช่แข็งสงูเกนิไป
• อุณหภูมิของช่องแช่เย็นถูกตั้งไว้สูง

มาก >>> การตั้งค่าอุณหภูมิของช่อง
แช่เย็นมีผลต่ออุณหภูมิของช่องแช่แข็ง 
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือ
ช่องแช่แข็งและรอจนกว่าช่องแช่อาหาร
แต่ละแบบนั้นไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งใหม่

• ประตูของตู้เย็นเปิดบ่อยหรือมีการเปิดทิ้ง
ไว้เป็นเวลานาน >>> ห้ามเปิดประตูตู้เย็น
บ่อยเกินไป

• ประตูตู้เย็นอาจเปิดแง้มไว้ >>> ปิดประตู
ให้สนิท

• ผลิตภัณฑ์อาจจะเสียบปลั๊กไฟเมือ่ไม่
นานมานี้หรือมีรายการอาหารใหม่ๆ ใส่
เข้าไปเพิ่ม >>> นี่เป็นสิ่งปกติ ผลิตภัณฑ์
จะใช้เวลานานกว่าในการไปถึงอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว้เมื่อเพิ่งเสียบปลั๊กไฟไม่นานหรือมี
อาหารใหม่ใส่เข้าไปเพิ่มขึ้น 

• ปริมาณอาหารร้อนที่มากขึ้นอาจจะเพิ่ง
ใส่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ >>> ห้ามใส่
อาหารร้อนเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์

การสัน่สะเทือนหรอืเสยีงดงั
• พื้นห้องไม่ได้ระดับหรือไม่คงทน >>> ถ้า

ผลิตภัณฑ์เกิดการสั่นสะเทือนเมื่อท�าการ
เคลื่อนไหวช้าๆ ให้ปรับขาตั้งให้ได้การ
วางผลิตภัณฑ์ที่สมดุล นอกจากนี้ต้อง
มั่นใจว่าพื้นผิวห้องมีความคงทนเพียงพอ
ในการรองรับผลิตภัณฑ์

• รายการสิ่งของใดๆ ที่วางบนตัว
ผลิตภัณฑ์อาจท�าให้เกิดเสียงดังได้ >>> 
เอาวัตดุใดๆ ที่วางบนตัวผลิตภัณฑ์ออก
ไป

ผลิตภณัฑ์สร้างเสยีงดงัจากการไหลของของเหลว 
การพ่นสเปรย์ เป็นต้น

• หลักการท�างานของผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง
กับการไหลของของเหลวและก๊าซ >>> 
นี่เป็นสิ่งปกติและไม่ใช้อาการความผิด
พลาด

มเีสยีงพัดลมออกมาจากตวัผลิตภณัฑ์
• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้พัดลมส�าหรับกระบวนการ

ระบายความร้อน นี่เป็นสิ่งปกติและไม่ใช่
การท�างานผิดพลาด

มกีารควบแน่นเป็นหยดน�า้เกดิข้ึนบนผนังด้านใน
ของผลิตภณัฑ์
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การแก้ไขปัญหา
• อากาศร้อนหรือชื้นจะเพิ่มการท�าความ

เย็นและการควบแน่นเป็นหยดน�้า นี่เป็น
สิ่งปกติและไม่ใช่การท�างานผิดพลาด

• ประตูของตู้เย็นเปิดบ่อยหรือมีการเปิดทิ้ง
ไว้เป็นเวลานาน >>> ห้ามเปิดประตูตู้เย็น
บ่อย ถ้าเปิดแล้วให้ปิดประตูด้วย

• ประตูตู้เย็นอาจเปิดแง้มไว้ >>> ปิดประตู
ตู้เย็นให้สนิท

มกีารควบแน่นเป็นหยดน�า้เกดิข้ึนด้านนอกของ
ผลิตภณัฑ์หรือระหว่างประตูต่างๆ ของตู้เย็น

• อากาศแวดล้อมอาจจะชื้น นี่ค่อนข้าง
ปกติในสภาพอากาศชื้น >>> การ
ควบแน่นเป็นหยดน�้าจะระเหยไปเมื่อ
ความชื้นลดลง 

มกีล่ินภายในไม่ดี
• ไม่มีการท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ 

>>> ท�าความสะอาดภายในอย่าง
สม�่าเสมอโดยใช้ฟองน�้า น�้าอุ่นและน�้า
ผสมคาร์บอเนต

• Certain holders and packaging 
materials may cause odour.  >>> ใช้
วัสดุยึดจับและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นวัสดุ
ปราศจากกลิ่น

• อาหารไม่ได้วางในตัวยึดที่ปิดผนึก >>> 
เก็บรักษาอาหารไว้ในตัวจับยึดที่มีการ
ปิดผนึก จุลชีพอาจจะแพร่กระจายผ่ย
รายการอาหารที่ไม่ได้ปิดผนึกและท�าให้
เกิดเกลินไม่พึงประสงค์ได้

• น�ารายการอาหารที่หมดอายุและเสียแล้ว
ออกจากตู้เย็น

ประตขูองตูเ้ย็นไม่ได้ปิด
• บรรจุภัณฑ์ของอาหารอาจไปขัดขวาง

การปิดประตูตู้เย็นได้ >>> ย้ายต�าแหน่ง
ของรายการอาหารใดๆ ทีไปขัดขวาง
การปิดประตูตู้เย็น

• ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกตั้งไว้ในแนวตั้งอย่าง
สมบูรณ์บนพื้นห้อง >>> ประบขาตั้งของ
ผลิตภณัฑ์เพ่ือปรบัสมดลุการวางต�าแหน่ง
ของผลิตภัณฑ์

• พื้นห้องไม่ได้ระดับหรือไม่คงทน >>> 
ท�าให้แน่ใจว่าพื้นห้องได้ระดับและมี
ความคงทนเพียงพอส�าหรับการรองรับตัว
ผลิตภัณฑ์

ถงัส�าหรบัใส่ผักตดิขัด

• รายการอาหารอาจจะไปสัมผัสกับส่วน
ด้านบนของลิ้นชักได้ >>> จัดเรียงการ
วางรายการอาหารใหม่ในลิ้นชัก

A
ค�ำเตอืน: ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้นหลัง
จากปฎิบัติตามรายการข้อแนะน�าแล้ว 
ให้ติดต่อกับผู้จัดจ�าหน่ายของคุณหรือ
ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง ห้าม
พยามท�าการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วย
ตัวเอง


